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  اإلهداء
  

بدءا أحمد اهللا العلي القدير حمدا يليق بجالل وجهه وعظمة سلطانه، ال 
، وأصلي وأسلم وأبارك على ...تضاهي آالءه ونعمه، وإن اجتهدت لذلك،

  :شفيعنا ونبينا سيد الخلق محمد، وبعد
أبي وأمي أول ، إلى األلفان "وبالوالدين إحسانا: "بناء على قوله تعالى

  .عسى أن يحمل إليكما بعض حناني إهدائي
  .إلى جدتي، حامدة اهللا الذي أطال عمرك لتشهدي أيام نجاحي

  .إلى إخوتي وزوجاتهم وأبنائهم
  .إلى كل أهلي وأقاربي

  .إلى كل صديقاتي وأصدقائي وكل من يحبني
  .إلى زمالء الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  شكر وعرفان
  

من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم : " عليه وسلمعمال بقوله صلى اهللا
  "تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه

  "ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس: "وقوله أيضا
  : أتوجه بالشكر والعرفان لـنال يفوتني أ

أستاذي الفاضل الدكتور صالح زياني على ما قدمه لي من مساعدة ونصائح 
  .يمة ولم يبخل علي بالتوجيه طول فترة إشرافه على بحثيق

األستاذ مراد بن سعيد الذي كان موجودا بنصائحه و توجيهاته كلما 
  .احتجت إليه

 األستاذ عادل زقاغ وكل أساتذة وموظفي قسم ةرئيس قسم العلوم السياسي
خاصة العلوم السياسية بجامعة باتنة الذين كانوا بمثابة األسرة الثانية لي 

  .حبيبة ووسيلة
  .دون أن أنسى جميع أساتذة جامعة عنابة
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ز  

شهدت العقود األخرية إحياء مفاهيم عديدة تبلورت وشاعت وانتشرت يف إطار            
كمؤشر " اتمع املدين "ما يعرفه العامل من تغريات يف املفاهيم السائدة، ومن أمهها مفهوم            

الل ما يوفره من وسائل     أمهيته البالغة، من خ   وله مقارباته ونظرياته اليت تؤكد على حيويته        
  .يتسىن يف إطارها تصنيفه ضمن املؤشرات الفاعلة خاصة يف اال التنموي

فقد برهنت التطورات املعاصرة على أمهيته كآلية لتحقيق التنمية، يف مجيع ميادينها               
االجتماعية والبيئية، وكذلك إمكانية مشاركته الدولة والقطـاع        و  واالقتصادية السياسية
السياسات العامة ومن مث بناء فلسفة احلكم الراشد الـيت تـشكل األداة             يف إقرار   اخلاص  

 اتمع املـدين مـن      وذا ميكن اعتبار  األساسية املستخدمة يف ترقية اتمعات وتنميتها،       
عـدم  ، خاصة يف ظل      وتفعيل التنمية احلقيقية   رالركائز األساسية لتحقيق التقدم واالزدها    

  منـها    ، إضافة إىل املشاكل اليت يعـاين      على سد احتياجات اتمع   قدرة الدولة وحدها    
  .الفرد

ـ                 ى مقابل ذلك، عرفت اية القرن العشرين توسعا كبريا ملفهوم العمل التنموي عل
لصعيد العاملي السيما بعد املشاكل اليت أصبحت تعاين منها البيئة، كنقص املياه وتلـوث              ا

 الطاقـة دون  ل املناخ، من جراء التطور الصناعي واستغالاملصادر البيئية، تلوث اجلو وتغري  
حرص، مما زاد يف انتشار الغازات الضارة والسامة يف اجلو، ارتفاع درجة حـرارة األرض         

وجـسد هـذا يف     .  ذاب الغطاء اجلليدي للقطب الشمايل     واليت أصبحت مهددة بالغرق ل    
ا انفجر سؤال شغل العـامل أمجـع،   هن. انتشار الفقر وااعات وانتشار البطالة واألمراض   

 جتاهله ملا يقوم به لتدمري   حول مدى قدرة األرض على التحمل ومدى استمرار اإلنسان يف         
اليت يرى الكثريون أا    " التنمية املستدامة "ذايت لنفسه ولألجيال القادمة، وكان اجلواب يف        

  .احلل
امة لتحقيق ما اتفقوا    أفرز هذا االنشغال عن سعي اجلميع وتعاوم لوضع خطة ع            

" احملافظة على البيئة واألمن البـشري     "على تسميته بالتنمية املستدامة واليت ترادف مفهوم        
حىت أصبحت قضايا األمن البشري والبيئة والتنمية املستدامة من بني أهم القـضايا الـيت               
 تشغل العامل، حيث أقيمت هلا مؤمترات وندوات وملتقيات علميـة، ومل تقتـصر هـذه              
التجمعات فقط على اجلهات الرمسية واحلكومية بل تعدت إىل الكثري مـن املؤسـسات              
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ح  

والتنظيمات احلزبية واملهنية، وخمتلف تنظيمات اتمع املدين مبختلف نشاطاا، إذ تساهم           
بعدة أنشطة اجتماعية واقتصادية وثقافية وايكولوجية عن طريق رسم خطـط إصـالحية            

 ألنه أساس التنمية وال ميكن تصور أية تنمية بدون مـشاركة            وتغيريية حاضرا ومستقبال،  
اتمع املدين الذي يساهم بكل طاقاته التطوعية يف تشغيل اإلنسان مـن أجـل خدمـة                

  .     اإلنسان نفسه، ماديا ونفسيا
تدفع إىل مناقشة دوره وإمكانياته للتأثري والتفاعل، وأيـضا         فدراسة اتمع املدين       

بلور فيها جمموعة مـن     إسهامات منظماته اليت تظهر كساحة تت      على دور و   حماولة التعرف 
  .املستدامةديدة تساهم يف حتقيق التنمية تقوم بوظائف عالتفاعالت و

واجلزائر باعتبارها جزءا من هذا العامل، ونتيجة لتاريخ تطورها االقتصادي 
دين من الوجهة البنائية تمع اململنظمات ا عرفت منوا واضحا قدوالسياسي واالجتماعي، ف

  .ةوالوظيفي

العامل العريب هي اليت تتحمل مسؤولية تسيري       يف   املعروف أن احلكومات     وكما هو 
يته على مجيع املستويات واألصعدة،     الدولة والعمل على حتقيق رفاهية اتمع البشري وتنم       

ل العويـصة    مازالت تتخبط يف الكثري مـن املـشاك        فإن هذه احلكومات ومنها اجلزائرية    
 وحدها أن تساهم يف بناء      هاميكنإذ ال   واألزمات اخلانقة على مجيع املستويات واألصعدة،       

جمتمع نام ومتطور ومتقدم، والسيما إذا كانت مواردها الطبيعية ضعيفة وإمكانياا املادية            
واملالية هزيلة وحمدودة، أو متلك على العكس من ذلك موارد متوفرة و أرصـدة بنكيـة                

ة، وعلى الرغم من ذلك جندها تفتقد إىل تقنيات التخطيط اجليد واحملكم، و ينعـدم               كثري
فيها البحث العلمي، وتفتقر إىل آليات التكنولوجيا، كما ال تشغل املعرفة العلمية تـشغيال    

 .وظيفيا يؤهلها لتحريك دواليب االقتصاد وتفعيل بىن الدولة اإلنتاجية

دور اتمع املدين يف اجلزائر بـصفة خاصـة         من هنا، نسجل مدى أمهية حضور          
والعامل العريب بصفة عامة إىل جانب عمل احلكومة عن طريق التدخل واملساعدة واقتـراح    
املشاريع واحللول الصائبة واخلطط الناجعة للخروج من األزمات واملـشاكل ومـن آفـة      

  . التخلف
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   :أمهية الدراسة

ودور اتمع املدين يف مثل هذا النوع مـن          موضوع التنمية املستدامة     لقد استحوذ    
، فعقدت من أجلها القمم واملنتديات العاملية، فتتضح أمهيـة          هالتنمية على اهتمام العامل كل    

هذا املوضوع من خالل االهتمام العاملي املتزايد بالقضايا املرتبطة ارتباطا وثيقـا بالبـشر              
حـول  " اسـتوكهومل  "رة، ابتداء من مؤمت   يف املؤمترات العاملي   والبيئة، واليت برزت بوضوح   

بالربازيل حـول   " ريو دي جانريو  "، مرورا بقمة األرض يف      1972عام  " التنمية البشرية "
 دولة وحكومة   147، كما قام رؤساء وحكومات ما يزيد عن         1992البيئة والتنمية عام    

، " األلفيـة  إعـالن "، بالتوقيع على    2000إضافة إىل منظمات اتمع املدين، يف سبتمرب        
اليت عقدت  " جوهانسربغ"وأكدوا جمددا دعمهم ملبادئ التنمية املستدامة، وصوال إىل قمة          

  .2002يف جنوب إفريقيا صيف عام 

فلم يعد تعزيز دور اتمع املدين يف التنمية بصفة عامة والتنمية املـستدامة بـصفة        
صاف، حيـث أن حتقيـق      خاصة ترفا فكريا، بل هو مطلب أساسي لتحقيق العدالة واإلن         

التنمية املستدامة يتطلب توجيه االهتمام مبنظمات اتمع املدين ومؤسسات القطاع اخلاص           
يف صـنع  )  املدين والقطاع اخلاصعاتم(وتفعيلها ألداء وظائفها، كما يتطلب إشراكهما   

ن مـع   القرارات التنموية والسياسات العامة، وذلك من خالل فسح اال أمامهما للتعاو          
  . عن الدولةءاملؤسسات احلكومية، األمر الذي سيخفف العب

  : الدراسةأهداف 

العلميـة  (موضوع اتمع املدين، ويف إطـار احليويـة         مع تزايد االهتمام بدراسة        
 ،التنموياليت يكتسبها هذا املفهوم من خالل األدوار اليت يؤديها خاصة يف اال        ) والعملية

 رصد وإبراز مدى فعاليته يف التنمية املستدامة سـواء يف اـال             دف هذه الدراسة إىل   
االقتصادي، االجتماعي أو البيئي، وحصر املشاكل اليت ميكن أن تواجهه يف أدائه لوظائفه،             

  .وكيفية جتاوزها
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  : املوضوعرمربرات اختيا

  : املربرات الذاتية-1

رغبة يف دخول جمال االهتمام الشخصي ذا املوضوع نتيجة عدة عوامل منها ال
 لـجدة املوضوع وحيويته ، نظرا والتنمية املستدامةالبحث حول موضوع اتمع املدين

  . التحليلالبحثية، حبيث يعطي أفاقا واسعة للبـاحث، ومينحه املزيد من زوايا الرؤيا و
  

   :املربرات املوضوعية -2
لوطنية مثل دور اتمع املدين هناك العديد من القضايا ال تزال غائبة عن أجندة البحوث ا -

 . تنمية، ال تزال حباجة إىل دراسةدوره يف عملية التضامن االجتماعي ويف دعم ال
ة والتصورات ال يزال موضوع اتمع املدين يف اجلزائر أسري بعض الرؤى النظري -

ا املوضوع ، فما يزال الكثري من الباحثني يتخوفون من تناول هذاأليديولوجية الضيقة
 من التعمق يف دراسة ، اليت يعتربوا غري كافية بالقدر الذي ميكنهمبسبب املعطيات البحثية

 . هذا املوضوع
اتمع (واملناداة بضرورة إشراك أطراف أخرى فاعلة خبالف الدولة تزايد االهتمام  -

 ودورهاوظهور ما يعرف باحلوكمة ، يف عملية التنمية املستدامة) ، القطاع اخلاصاملدين
 .الفعال

 
  :إشكالية الدراسة

طردية بني اتمع املدين والتنمية املستدامة، إذ أن تطور اتمع املدين هناك عالقة 
أدى إىل تدخله يف ميادين عديدة منها التنمية املستدامة، وتطور مفهوم التنمية املستدامة 

  :وأدى إىل بروز دور آخر للمجتمع املدين، وبالتايل فالسؤال املطروح ه
  ما هي طرق مسامهته فيها؟  يف حتقيق التنمية املستدامة، و اتمع املدينهو دورما 
  :بناء على ذلك فإن إشكالية الدراسة تتمحور حول جمموعة من التساؤالت تتمثل يف    

  كيف يساهم اتمع املدين يف حتقيق التنمية املستدامة؟ -
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 والدولة والقطاع اخلاص؟ ما هي العالقة املوجودة بني اتمع املدين  -
  ما هو دور اتمع املدين يف اجلزائر يف حتقيق التنمية املستدامة؟ -
 

  :فرضيات الدراسة
  :طرح اإلشكالية وعرض األسئلة الفرعية ميكن وضع الفرضيات التاليةمن خالل 

الوصول إىل تنمية مستدامة فعالة يكمن يف فسح اال أمام اتمع املدين من قبل  -
  .ولةالد

استقاللية اتمع املدين عن الدولة تسمح له بأداء دور فاعل وأساسي يف حتقيق  -
 .التنمية املستدامة

 .حتقيق تنمية مستدامة يكمن يف تفعيل ما يسمى بآليات احلوكمة -

 
  :  املستعملةلاملناهج واملداخ

ة د مت االستعانقاملوضوع توظيف العديد من املناهج واملداخل، وتفرض طبيعة    
  :باملناهج التالية
رة حاضرة متتد جذورها إىل املاضي، هو منهج يساعد على دراسة ظاه :املنهج التارخيي

املنهج  و. خلف تلك التطوراتالعوامل اليت ميكن افتراضهاوالتطورات اليت حلقتها و
يقدم تصوره للظروف واحمليط الذي لكنه ال يكتفي بسرد الوقائع وتكديسها، والتارخيي 

 القوانني اليت حتكمت يف حياول أن يصل إىل إجياد الظواهر واندثارها، ويف ميالدكم حي
املفاهيم الواردة يف املقصد من استخدام هذا املنهج هو تتبع التطور التارخيي ألهم و. ذلك

استعادة الوضع نشأة اتمع املدين يف اجلزائر، و، باإلضافة إىل تتبع مسار هذه الدراسة
  .رت فيه ولدت وتطوالذي

دورها ية اجلماعة يف احلياة السياسية ويستند هذا املنهج إىل بروز أمه: منهج حتليل اجلماعة
ي ، بل وقد تصبح اجلماعة هتفاعالت السياسية يف حاالت كثريةاألساسي الذي يفسر ال

عات تقليدية أو وتتنوع هذه اجلماعات فمنها مثال مجا. مفتاح وتشخيص وتفسري الظواهر
، اسة اجلماعات العديد من املقوالتتثري درملصاحل واألفكار واهلدف الواحد، ومجاعات ا

بع الرمسي أو غري الرمسي فإىل جانب أساس تكوين هذه اجلماعات تربز أمهية الطا
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ل  

اا نيلتكـيف واالستمرار، نشاط اجلماعة وتقاللجماعة، قدرة اجلماعة على التماسك و
أعضائها ، تأثريها على رضتها للنظام، تأثيـرها ودورهاوأدواا احلركية، مساندا أو معا

   .االجتـماعي عامةو على اجلماعات األخرى وعلى النـظام السـياسي و
، مات اتمع املدينيفيد استخدام هذا املنهج يف املساعدة على تفسري دور منظو

تنموي وتوجهاا التوزيع قوا ومعرفة تأثريها ودورها ن حيث معرفة قدراا التنظيمية وم
  .السياسية

ويقوم هذا املنهج على اختيار حالة معينة يقوم الباحث بدراستها، قد  :منهج دراسة حالة
الة ة من األشخاص وتكون دراسة هذه احلتكون وحدة إدارية أو اجتماعية أو مجاعة واحد

 دراسة ، والغرض من هذا املنهج هو استعماله عندبشكل مستفيض يتناول كافة املتغريات
  .حالة مجعية من مجعيات اتمع املدين يف اجلزائر ، ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة

  :أما فيما خيص املداخل فقد مت االستعانة مبا يلي
يقصد بتحليل النظم، جتزئة النظام إىل مكوناته األساسية حىت ميكن : مدخل حتليل النظم

تصور واقعي وحقيقي ات بغرض تقدمي فحص وحتليل كل قطاع رئيسي من هذه املكون
لقطاع معني من النظام أو للنظام ككل، كما ينظر هذا املدخل للنظام على أنه مصدر 
القرارات، واختاذ القرار هي اخلطوة اليت عندها جيب أن يتخذ مسؤول معني قرارا بناء على 

ملؤثرات بيانات املدخالت، لذلك يركز مدخل حتليل النظم على حتديد وتقييم كل ا
  .والقيود اليت تؤثر على نقاط القرار املختلفة داخل النظام

يف هذا البحث لدراسة دور كل من ) حتليل النظم(وسيتم استعمال هذا املدخل 
اتمع املدين والقطاع اخلاص والدولة يف التنمية املستدامة، حيث أن السياسات العامة 

اتمع (وغري الرمسية ) الدولة(ألطراف الرمسية والقرارات التنموية تشارك يف رمسها خمتلف ا
  ). املدين والقطاع اخلاص

وهذه  يف صنع السياسة العامة يشري إىل وجود أكثر من مجاعة فاعلةو: مدخل الشبكة
، كما يشري إىل وجود أكثر من ال السياسة العامةيف جماجلماعات تتغري من قضية ألخرى 

لتشابكات وأنواع متعددة من الشراكة اليت تسهم يف منط اتصايل ووجود صور خمتلفة من ا
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م  

تشكيل هذه السياسات العامة، وعلى الرغم من أن الشبكة عادة ما تضم أطرافا حكومية 
  .وغري حكومية إال أا تتمتع بقدر من االستقاللية

وسيستخدم هذا املدخل عند دراسة السياسات العامة التنموية، حيث تشارك يف 
  ).  اتمع املدين والقطاع اخلاص(وغري الرمسية ) الدولة(طراف الرمسية رمسها خمتلف األ
هو املدخل الذي يركز على دراسة املؤسسات من عدة زوايا منها الغرض : املدخل املؤسسي

من تكوين املؤسسة وأبنية املؤسسة وعالقة املؤسسة بغريها من املؤسسات واختصاصات 
تخدام هذا املدخل باعتبار أن اتمع املدين عبارة عن  ويف هذه الدراسة سيتم اس،املؤسسة

تناول  سيتم يف هذه الدراسةكما ، مؤسسات وجمموعة تنظيمات تقوم بوظائف منوطة ا
 الدولة تمؤسسات اتمع املدين من حيث وظائفها، خصائصها، وكذا عالقتها مبؤسسا

      .والقطاع اخلاص
   

  :تقسيم الدراسة
بعة وألجل بلوغ األهداف النظرية والعملية للدراسة، وباإلضافة حسب املنهجية املت

إىل املقدمة واخلامتة، فقـد مت تقسيم الدراسـة إىل ثالث فصول، وذلك على النحو 
  :التايل

  
ميثل اإلطار النظري للدراسة، وينقسم إىل مبحثني، قسم كل مبحث إىل و: الفصل األول

صيل النظري ملفهوم اتمع املدين وإبراز ثالث مطالب، فاهتم املبحث األول بالتأ
خصائصه ووظائفه، أما املبحث الثاين فقد تضمن املضامني املختلفة للتنمية املستدامة، 

  . تطورها التارخيي، أهدافها ومؤشرات قياسها
  

قسم كل منهما إىل ،  إىل مبحثني كذلك وينقسموميثل صلب املوضوع، :الفصل الثاين
املبحث األول دور اتمع املدين يف التنمية املستدامة مبختلف  فتناول ثالث مطالب،

أبعادها، فتم التطرق إىل دور اتمع املدين يف اال البيئي، يف اال االجتماعي، وكذا يف 
يف املقابل تناول املبحث الثاين العالقة بني اتمع املدين والدولة والقطاع . اال االقتصادي
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ن  

استه من خالل إبراز دور الدولة كفاعل رئيسي يف التنمية املستدامة، اخلاص، ومتت در
  .ودور القطاع اخلاص كشريك فيها إضافة إىل التشابك بني القطاعات الثالث

  
 بدوره إىل ثالث مباحث قسم كل مبحث إىل م فقس الفصل هذاأما :الفصل الثالث

دوره يف حتقيق التنمية املستدامة، مطلبني، ويتعلق هذا الفصل باتمع املدين يف اجلزائر و
وقد مت دراسته من خالل إعطاء حملة عن واقع اتمع املدين والتنمية املستدامة يف اجلزائر، 

، لينتهي هذا الفصل إىل "مجعية مبادرة بيئة"من خالل دراسة حالة مجعية جزائرية هي 
   .تقدمي آليات تفعيل دور اتمع املدين من أجل حتقيق التنمية
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  الفصل األول
   للدراسةالنظرياإلطار 
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إن التحديد العلمي للمفاهيم وعرض املضامني املختلفة ـا، تعتـرب اخلطـوة األوىل              
واملفتاحية اليت من خالهلا تتضح الرؤيا البحثية، إذ تعد خطوة ال غىن عنها لتمهيد الطريق أمـام               

ىل حتديد كل من مفهـومي التنميـة        الباحث لفهم املوضوع، لذا كان من الضروري التعرض إ        
املستدامة واتمع املدين خاصة أنه قد أمجع الكثري على أن هذا األخري يلعـب دورا بـارزا يف                  

  . حتقيقها
  املضامني املختلفة للمجتمع املدين: املبحث األول

منذ الثمانينات من القرن العشرين عودة قوية إىل ميدان         " اتمع املدين "يعرف مصطلح   
 ونظرا للطابع اإلشكايل الذي ينطوي عليـه . سياسة بل والنظرية االجتماعية على وجه العموم    ال

اتمـع  "هذا املصطلح ستسعى الدراسة يف هذا الفصل إىل حماولة حتديد اإلطار النظري ملفهوم              
من خالل تتبع نشأته وتطوره كمفهوم، حيث خضع لسريورة تطور تارخيي كانت ذات             " املدين

واستخدامات ليست موحدة، خاصة أنه أنبىن على تصورات عربت عنـها مـدارس             تعبريات  
فكرية خمتلفة حاولت كل منها صياغة تفسري نظري يعرب عن املفهوم وأبعاده ودالالته، ومع أن               
هذه املدارس اليت استخدمته حتاول أن تتفق على تفسري واحد، فسوف حتاول الدراسة يف هـذا                

تخدامات املختلفة هلذا املفهوم دف حتديد القواسم العامة اليت تتفق          املبحث اإلحاطة بأهم االس   
  . عليها أغلب املدارس الفكرية

من هنا كان االهتمام منصبا على معرفة تارخيية للمفهوم من خالل التطرق إىل تطوره              
  .التارخيي إضافة إىل خصائصه ووظائفه
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  نهأركاتعريف اتمع املدين و: املطلب األول 
، وقبل ذلك سيتم التطرق إىل التعريـف        تعاريف اتمع املدين  واختلفت  لقد تعددت   
  . اللغوي واالصطالحي

  تعريف اتمع املدين: أوال 
  :"اتمع"تعريف 

 ويقال اجتمـع  ، كلمة جمتمع مشتقة من فعل اجتمع جيتمع اجتماعا    :التعريف اللغوي  
   .)1(الشيء أي انظم وتألف

 اتمع هو مكان االجتماع، ويطلق جمازا على مجاعة من الناس           :حيالتعريف االصطال 
   .)2(انني عامة مثل اتمع القوميخاضعني لقو

ويف قاموس حميط احمليط يورد معىن اتمع كهيئة اجتماعية، هي احلاصلة من اجتمـاع              
   .)3(قوم هلم صواحل يشتركون فيها

  :"املدين"تعريف 
ال اديين، أي لتمييزه من  ن مدين هو عكس عسكري،   كما ورد يف معجم بولدوين فإ     

العسكري ومن اال الديين، إذن فمدين هو علماين، أي منفصل عن الشؤون الدينية ومنفصل              
  . أيضا عن الشؤون العسكرية

االستخدامات العامية ملصطلح مـدين باالجنليزيـة والعربيـة،     بيزات  يوتذكر هذه التم  
، األمر الذي ال يعين يف      ...شرطة، اجليش :  يلبس الزي الرمسي   هو متميز عن كل من     لوصف ما 

   .)4(احلقيقة إال كونه غري رمسي، أي متميز عن الدولة
أما عن اتمع املدين فقد تبلور عرب عدة مراحل ففي كل مرحلة تكـون لـه معـاين                  

ديـدة أي   وأهداف معينة، وبعد أن تتحقق له هذه املعاين واألهداف يظهر من جديد  مبعاين ج              

                                                
  .14.، ص)1991املؤسسة للكتاب،: اجلزائر (7، طجلديد للطالبالقاموس اية وآخرون، دعلي بن ها -)1(
  .1006.، صاملرجع السابق -)2(
  .41.ص ،)1997 منشورات احتاد الكتاب العرب، (اتمع املدين والدولة السياسية يف الوطن العريبتوفيق املدين،  -)3(
، )2000مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت (2، طدين العريباتمع املدين دراسة نقدية مع إشارة للمجتمع املعزمي بشارة،  -)4(

  .65.ص
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فقد اختلف املفكرون يف وضـع تعريـف         ،)1(كحامل ملطالب جديدة ووليد إلفرازات جديدة     
  .حمدد له كما اختلفوا يف حتديد مفهومه وطبيعته ودوره

  :ومن بني تعاريف اتمع املدين نذكر
هو اتمع الذي تنتظم فيه العالقات بني أفراده على أساس الدميقراطية أي اتمـع               -

 حقوق املواطن، الـسياسية     هميارس فيه احلكم على أساس أغلبية سياسية حزبية وحتترم في         الذي  
  .)2(واالجتماعية واالقتصادية والثقافية يف حدها األدىن على األقل

 هو اتمع الذي يقوم على املؤسسات السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتـصادية          -
   .)3(ل نسيب عن سلطة الدولة، لتحقيق أغراض متعددةالستقاليت تعمل يف ميادينها املختلفة يف ا

 هو املنظمات الوسيطة واملستقلة اليت متأل الفضاء االجتماعي القـائم بـني الدولـة              -
   .)4(والسوق واألسرة

 غري الرمسية بصفتها عناصر فاعلة يف معظم اـاالت التربويـة           هو األفراد واهليئات     -
   .)5(ية والثقافيةاخلريية وعائلية والصح والواالقتصادية
 اليت متأل اال العام بـني األسـرة والدولـة     جمموعة التنظيمات التطوعية احلرة    هو   -

لتحقيق مصاحل أفرادها، وملتزمة يف ذلك بقيم ومعايري االحترام، والتآخي والتـسامح واإلدارة             
   .)6(السلمية للتنوع واخلالف

 هـو تلـك    علـى أنـه   اتمع املدين ريف  من خالل التعاريف سابقة الذكر ميكن تع      
التنظيمات أو املؤسسات املستقلة عن الدولة، واليت تقوم بأعمال تطوعية لتحقيق رغبات أفـراد    

  . اتمع
  

                                                
  .89.ص): 2007 (17  جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية،"آفاق احلركة اجلمعوية يف اجلزائرتشكل اتمع املدين و"صاحل زياين،  -)1(
  .5.ص): 1993 ( 167جملة املستقبل العريب، "ن العريبإشكالية الدميقراطية واتمع املدين يف الوط"حممد عابد اجلابري،  -)2(
                                                                    ،  2009 جانفي15: اتمع املدين، مت تصفح املوقع يوم تعريف ـــــــ، -)3(

                                    www.balagh.com/matboat/osrtch/65/sc0v7g7y.htm-12k     
دولة الرفاهية : "حبث مقدم إىل ندوة(، " سياسة إنفاق اخلدمات االجتماعيةفعالية مؤسسات اتمع املدين وتأثريه على بلورة"هويدا علي،  -)4(

  .2.، ص)2005 نوفمرب30 -28، مصر،  مركز دراسات الوحدة العربية، "االجتماعية
إطار عام مقترح " :ورقة حبثية حول ("نمية احملليةعميق املشاركة الوطنية يف العمل التطوعي لدعم جهود التمدخل لت" عطية صالح سلطان،-)5(

  .5.ص ،)حمافظة املنوفية مصر، ،"للعالقة بني األجهزة احلكومية واتمع املدين
                         ، 2009مارس13 : املوقع يوم، مت تصفح"اتمع املدين أساس التنمية البشرية  يف العامل العريب"مجيل محداوي،  -)6(

             www.diwanalarab.com/spip.phparticle11595-86k-     
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  :عالقة اتمع املدين ببعض املصطلحات املشاة
يوجد يف بعض األحيان خلط كبري بني بعض املفاهيم واملصطلحات، فنجـد اتمـع              

  . اتمع السياسي واتمع األهلياملدين و
 هو جمتمع الدولة واحلكومة والسلطة، وهذا يعين أن كـل شـيء ال              :اتمع السياسي 

أي أن اتمع السياسي هو نظام الدولـة         ،)1(يصدق عليه حكومة أو تابعة للحكومة فهو مدين       
يل للنظـام القبلـي     بد السياسي الذي ظهر إىل الوجود تارخييا متبلورا بصورة مفهوم سياسي،         

القدمي، الذي كان يعتمد يف تنظيم شؤونه االجتماعية والسياسية على التشاور بني أفراد القبيلة              
  .)2(الذين يديرون شؤوم بصورة بدائية

          تمع املدين هو نفسه اتمع السياسي الذي   ويف سياق نظرية التعاقد االجتماعي كان ا
  .جاء غرامشي يفرق بني اتمع املدين والسياسيالدولة معا، بعدها يشمل اتمع و

 عادة ما يكون ذو طابع قرايب عصيب، وانتماء األفراد إليـه ال حتـدده               :اتمع األهلي 
 واملؤسـسات التقليديـة     .النتماء العرقي أو الديين أو الطائفي      رابطة الدم أو ا     بل إرادم احلرة 

ن سلوكها وثقافتها غري مدنية واالنتمـاء       دين، أل القرابية اإلرثية ال تدخل ضمن حيز اتمع امل       
فرد حق االختيار ليكون من هذه الطائفة أو تلك القبيلة أو ذلـك        للإليها ارثي ال طوعي وليس      

لفرز أو النبذ االجتماعي أو القتل يف بعض األحيان،         لالدين، واستبدال هذا االنتماء يعين تعرضه       
يرى اآلخر عدو جيب ميـشه أو إقـصاؤه وإن دعـت            والفرد يف اتمع األهلي يف الغالب       

  .)3( فهو خاضع إلرادة األب واألخ األكرب،الضرورة إىل إهدار دمه
  أركان اتمع املدين : ثانيا
مل تنظيمات اتمع املدين على كل من اجلمعيات والروابط والنقابات واألحزاب           تتش

النقابات العمالية واملهنية، احتادات الفالحني     واألندية والتعاونيات مثل احتادات رجال األعمال،       
  : أسس أو أركان هية وينطوي مفهوم اتمع املدين على ثالث.اجلمعيات اخلريية

                                                
   ،2009جانفي13 :، مت تصفح املوقع يوم"ما يقابل اتمع املدين :جمتمع مدين"، مجيل عودة -)1(

www.alsabahh.com/paper.phpsource=akbar&mlf=interpage &sid=30229-22k-  
  ،2009مارس13 :مت تصفح املوقع يوم ،"الفرق بني اتمع املدين والسياسي: جمتمع مدين"يعقوب يوسف الرفاعي،  -)2(

     www.alsabahh.com/paper.phpsource=akbar&mlf=interpage &sid=73686-19k-  
  ،2009مارس 13 : يوم مت تصفح املوقع،"لظهور العاملياملفهوم وا :اتمع املدين "عبد اجلبار خضري عباس،-)3(

www.ahewar.org/debat/show.rt.aspaid=116125-47k-  
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 ):الطوعية(الفعل اإلرادي احلر  -1
إذ أن اتمع املدين يتكون من خالل املشاركة الطوعية اليت هـي باألسـاس الفعـل                

تكوينات اتمع املدين عن باقي التكوينات القرابية الـيت ال          تميز  تاإلرادي احلر، وذه الطريقة     
   .)1(دخل للفرد يف اختيار عضويتها

 ):ياملؤسس(التنظيم اجلماعي  -2
وهو أن اتمع املدين جمتمع منظم يساهم يف خلق نسق من املؤسسات واالحتادات اليت              

   .)2(وقع التراضي بشأا ك ملعايري منطقية ولقواعد وشروط يف ذل خاضعةتعمل بصورة منهجية
 :الركن األخالقي السلوكي -3

وينطوي على قبول االختالف والتنوع بني الذات واآلخرين وعلى حق اآلخرين يف أن             
يكونوا منظمات مدنية حتقق وحتمي وتدافع على مصاحلهم املادية واملعنوية، وااللتـزام يف إدارة              

وبني الدول بالوسائل السليمة ويف ضوء قيم       اخلالف داخل وبني مؤسسات اتمع املدين وبينها        
   .)3(االحترام والتسامح والتعاون والتناقض والصراع السلمي

  .كان هذا تعريف اتمع املدين وأركانه، وفيما يلي سيتم التطرق إىل تطوره التارخيي
  التطور التارخيي ملفهوم اتمع املدين : املطلب الثاين

، شوء وارتقاء تارخيية يف البيئة الغربية اليت ولد فيهـا وتبلـور         مر اتمع املدين بعملية ن    
دة جمموعـة    يف اللغة االجنليزية ويضم عا     1594ويرجع استخدام هذا املصطلح ألول مرة سنة        

، بيد أن هذا املفهوم يقصر اهتمامه باجلوانب التركيبية واجلغرافيـة           أشخاص يقطنون يف جمتمع   
ونتيجة هلذا القصور يف    . الدور املناط هلذا النوع من اتمعات     ويهمل اجلوانب الوظيفية، وبيان     

  .)4(التداول أخذ مفهوم اتمع املدين يف االتساع
  
  

                                                
  .99.ص ):1999( 3  جملة عامل الفكر، "تطور اتمع املدين يف مصر" أماين قنديل، -)1(
  ،2009مارس14 :مت تصفح املوقع يوم ،"...املفهوم والوظائف ...اتمع املدين "مشخي جرب،-)2(

www.doroob.com/p=18295-65k-  
  :حبث مقدم للجمعيات األهلية حول(  "بيئة عمل اجلمعية وعناصر جناحها" اقتصاديون، قانونيون وحمامون ومستشارون :اموعة املتحدة -)3(
  .2.، ص)2004  جويلية29-27نسان،الصندوق النروجيي حلقوق اإل ، مصر،"بناء القدرات املالية والقانونية للجمعيات األهلية"
  .167.ص): 2006 (15 جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،" الواقع والتحديات:اتمع املدين"ندة نصيب،يل -)4(
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  التصورات الكالسيكية ملفهوم اتمع املدين: أوال
وفقا  –إن أهم نتيجة متخضت يف هذه املرحلة هي ما يعرف بنظرية العقد االجتماعي              

 وهـي نظريـة أرسـى    -اتمع املدين مرادفا ملفهوم اتمع السياسيهلذه النظرية كان مفهوم    
جون جاك روسـو، وظهـر      توماس هوبز وجون لوك و    : ار أمههم مبادئها األوىل مفكرون كب   

 كنقـيض ملفهـوم     -ن عشر القرنني السابع عشر والثام   -اتمع املدين يف هذه املرحلة      مفهوم  
ك عن الرغبة امللحة للتخلص من تـأثريات العـصور           وليعرب كذل  ،)1(الطبيعة واتمع الطبيعي  

الوسطى اليت عرفت سيطرة مطلقة للدين والكنيسة والتخلي عن ما اصطلح علـى تـسميته يف         
والدعوة إىل نظام جديد يقر حبرية الفـرد اإلنـسان           "بالنظام القدمي "األدبيات السياسية الغربية    

القومية وحقوق اإلنسان اليت فجرا الثـورة       باسم العقل واملنطق، إىل سيادة الشعب والسيادة        
الربجوازية االجنليزية ودعمت مع اندالع الثورة الفرنسية، وما أعلنته من حريـات ومـساواة              

   .)2(قانونية وسياسية لإلنسان
على ضرورة البحث عن نظام     " العقد االجتماعي "فقد أكد جون جاك روسو يف كتابه        

قائم، وتوقيع عقد إيديولوجي جديد يؤسس مبيالد اتمع        مدين جديد خارج النظام الكنسي ال     
 الذي يراه حاضرا يف صورة كفيل اجتماعي أو معارضة إن لزم األمر وهذا حبثا عـن                 ،)3(املدين

   .)4(املساواة
 ،آلـة اصـطناعية  "تعبريه فهوأما عند توماس هوبز فاتمع املدين هو الدولة، وحسب          

 ذلك   عينوي ،)5("ألفراد ومحاية أمنهم وسالمتهم وما ميلكون     ساعة كبرية تتجه حنو ضبط سلوك ا      
، ويـضم   عملـه ه و ظ على قوانينه ويصوغ مبادئ تنظيم      كيانه الذايت وحياف   ئاتمع الذي ينش  

  .قانونه أو عقده االجتماعي اخلاص به واملميز له

                                                
   ،2009مارس14 :، مت تصفح املوقع يوم"اتمع املدين والدميقراطية "صاحل ياسر، -)1(

www.ao-academy.org/wesima-articles/library-20061210-832.htlm.  
  
  .12. املرجع السابق، ص-)2(
  .92.ص ،)2000 الدار الثقافية للنشر،: القاهرة (اجلماعات السياسية اإلسالمية واتمع املدينأمحد حسني حسن،  -)3(
  ،2009مارس 03 :، مت تصفح املوقع يوم"اتمع املدين وصور عالقته بالدولة" ـــــــ، -)4(

k-75/تمعاملدين وصور عالقته بالدولةا abdelhafidh2007.maktoobblog.com/10433198/  
  
   .64.، ص)1992مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت( اتمع املدين يف الوطن العريبسعيد بن سعيد العلوي وآخرون،  -)5(
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ـ              ذي ويعترب هوبز أن أصل اتمع املدين هو ضرورة اخلروج من الصراع الالمتناهي ال
يتولد عن قانون حالة الطبيعة، أي أن حق كل شخص أن يفعل ما يظهر له مناسبا حلماية نفسه                  

، والتعاقد ال يكون شيئا آخر     )1(والوصول إىل الغاية املنشودة يف إطار التعاقد الذي خيلقه االتفاق         
ختذ ذلك شكل   فاتمع املدين عنده قائم على التعاقد ولو ا       ،  )2(سوى التنازل اإلرادي عن احلرية    

  .احلكم املطلق
فالسلطة تتموقع فوق اجلميع حلماية حقوق األفراد وعلى هـؤالء االلتـزام بطاعتـها          

سبب نشره لفكرة السلطة املطلقة وإمنا بـسبب        بواخلضوع هلا، ومع هذا حورب هوبز، ليس        
قائمـا يف   عدم اشتقاقه هلذه السلطة املطلقة من احلق اإلهلي، ومل يعترب السلطة املطلقة معطـى               

   .)3(الطبيعة أو بالطبيعة، وإمنا جعلها كائنا اصطناعيا
 كامتدادا لنفس الفكرة  اليت تدعو إىل ضرورة اتمع السياسي ساهم جـون ولـو              و

باكتشافه قدرة اإلنسان الكامنة يف الدفاع عن نفسه وحريته وعن ممتلكاته والقدرة على تـدمري        
تمع السياسي ذو سلطة تنفيذية وصالحيات ملعاجلة       اآلخرين، لذلك اقترح لوك ضرورة قيام ا      

، وهذا بإقامة   )4(اخلالفات وتنظيم حالة الفوضى وإجياد حلول للرتاعات اليت من املمكن أن تنشأ           
حكومة ختضع لرأي األغلبية ومقيدة بشروط التعاقد مينعها مـن أن تتحـول إىل دكتاتوريـة،           

اخلضوع فهي نفي لتلك الغاية وإقـصاء هلـا،         دية و ماعي غاية ال تكون مع العبو     فالتعاقد االجت 
فامللكية املطلقة ال تتفق مع طبيعة اتمع املدين، فهي ليست شكال من أشكال احلكـم املـدين           
وعلى هذا ميكن عقد لوك االجتماعي من عزل السلطة إذا متردت ضد العقد ألن اتمع عنـده      

   .)5(ا عن طريق االنتخابات الدوريةمصدر شرعية الدولة وهو قادر على مراقبتها وعزهل

  

  

  

                                                
   .53-52.املرجع السابق، ص ص -)1(
  .19.ص، )2000 مركز دراسات الوحدة العريب،: بريوت(  املدين يف الوطن العريبمستقبل اتمع أمحد شكري الصبيحي،  -)2(
  .19.املرجع السابق، ص -)3(
                                                       ،2008ديسمرب15 :، مت تصفح املوقع اليوم"اتمع املدين"فريد باسيل الشاين،  -)4(
       www.ahewar.org/debat/show.rt.aspaid=48214-38k  
  .20-19.ص ص رجع سابق،أمحد شكر الصبيحي، م -)5(
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   ) املاركسيالليربايل( املدين يف الفكر الغريب احلديث اتمع: ثانيا
إذا كان يف الفترة السابقة قد مت التمييز بني اتمع املدين واتمع الطبيعي الذي سـبق                

حيث برزت  املدين والدولة،   ييز بني اتمع    الدولة يف تصور أعالمها، فإن يف هذه املرحلة مت التم         
النظرية الليربالية والنظرية املاركسية اللتان جتدان يف الفكر السياسي الكالسـيكي مـصدرمها             
                                                       املباشر وعليه فهما تلتقيان يف املصادر واألسس لكنهما ختتلفان يف نظرما للمجتمـع املـدين              

   .)1(لدولة ومنط العالقة بينهماوا
، وهو يتكون من التنظيمات  )2( إن اتمع املدين عند هيجل يتموقع بني األسرة والدولة        

اليت تقوم على أساس تعاقد حر بني األفراد خارج إطار العائلة والدولة اليت تصنعه، وختضعه هلا                
  .وتضفي عليه طابعا أخالقيا وحتقق له االستقرار والوحدة

ا أدرج هيجل اتمع املدين ما بني مؤسـسات الدولـة ذات الـسلطة واتمـع          كم
االقتصادي القائم على أساس الربح، سعيا منه لرفع قدرة اتمـع علـى التنظـيم               -التجاري
  . والتوازن

وجتدر اإلشارة إىل أن مناقشة هيجل للمجتمع املدين ترجع إىل آثار دراسته لفكـر آدم    
 أو وهي أسـاس الفكـر االقتـصادي عنـد الطبيعـيني        " عمل دعه مير  دعه ي " مسيث ونظريته 

الفيزيوقراطيني الذين يذهبون إىل أن رخاء الدولة يعتمد على تركها حلرية التجارة وحرية األفراد 
لكي حيققوا بقدر املستطاع أهدافهم األنانية اخلاصة، لذا يرى هيجل أن اتمع املدين هو جمتمع               

كون من أفراد ال يرون غري مصاحلهم اخلاصة ويتعاملون فيما بينهم لتحقيق            احلاجة واألنانية، مت  
  .حاجام املادية وعلى هذا فهو يف حاجة مستمرة إىل املراقبة الدائمة من طرف الدولة

لية يف خمتلف مستوياا، فقد نظر كارل ماركس         ماركس للمثالية اهليج   ويف سياق نقد  
لواقعي للدولة، وقد شخصه يف جمموع العالقات املادية لألفراد للمجتمع املدين باعتباره األساس ا    

يف مرحلة حمددة من مراحل تطور قوى اإلنتاج، أو القاعدة اليت حتدد طبيعة البنية الفوقية مبا فيها            
من دولة ونظم، حضارة ومعتقدات، وذا املعىن إذن فاتمع املدين يتطابق يف املعامل العريـضة               

ة، فاتمع املدين هو جمال للصراع الطبقي، وهو يشكل كل احلياة االجتماعيـة             مع البنية التحتي  

                                                
  .21.، صسابقالرجع امل -)1(
  .208.ص: )2006 (15 جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، "اتمع املدين كبديل سياسي يف الوطن العريب" الطاهر بلعيور، -)2(
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حيدد ماركس املستوى الـسياسي أو  ، و)2( فهو املسرح احلقيقي للتاريخ كله)1(قبل نشوء الدولة  
كـارل  ( وقد اقتصرت فكرة اتمع عنده       الدولة، بوصفه مستوى تطور العالقات االقتصادية،     

 الربجوازي ونشاطه االقتصادي واعترب الدولـة جهـاز قمـع  للطبقـة      على اتمع ) ماركس
  .الربجوازية ضد الطبقات األخرى

من الباحثني الذين اهتموا كذلك باتمع املدين جند االيطـايل املاركـسي انطونيـو              
غرامشي الذي فرق بني اتمع املدين واتمع السياسي، فاتمع املدين يشمل جمموعـة مـن               

التنظـيم املدرسـي وتنظيمـات      ة اإليديولوجية بواسطة الكنيسة و    ت تعمل على اهليمن   املنظما
الصحافة، أما اتمع السياسي فهو جهاز قمعي أو قهري موجه أساسا جلعل اجلماهري متطابقة              
مع شكل اإلنتاج وهو يشمل الشرطة والقانون، هذه الوظيفة يقوم ا ويضمنها جمموعـة مـن    

  .)3("البريوقراطيني"املوظفني املختصني 
وأنه حيتوي علـى العالقـات    املدين جزءا من البنية الفوقية شي اتمع ولقد اعترب غرام  

مـا   ": كتب غرامـشي قـائال     "دفاتر السجن "يولوجية ففي أحد النصوص اهلامة      الثقافية اإليد 
  يدعى يني األول ميكن أن   نستطيع أن نفعله حىت هذه اللحظة، هو تثبيت مستويني فوقيني أساس          

هـذان  . اتمع املدين، الذي هو جمموعة التنظيمات، والثاين هو اتمع الـسياسي أو الدولـة       
املستويان ينطويان من جهة أوىل على وظيفة اهليمنة، حيث أن الطبقة املسيطرة متارس سـيطرا     

و احلكومة  على اتمع، ومن جهة ثانية متارس اهليمنة املباشرة أو دور احلكم من خالل الدولة أ              
  .)4("الشرعية

: هذا األخـري أن اتمـع املـدين       وذا يشاطر غرامشي ماركس يف رأيه حني يقول         
   .)5(لكن املسرح مل يعد يف البنية التحتية، بل أمسى يف البنية الفوقية" مسرح للتاريخ"

                                                
  .22.ص أمحد شكر الصبيحي، مرجع سابق، -)1(
: ورقة حبثية قدمت يف مؤمتر التوافق السنوي الثالث حول" (والتنمية الوطنية) NGO'S(هيئات اتمع املدين "فهيمة خليل أمحد العيد، -)2(
  .11.ص): 2006أفريل11-10، الكويت، "األدوار التكاملية ملختلف هيئات اتمع املدين"
  .209.ر بلعيور، مرجع سابق، صالطاه -)3(
  .23.حل ياسر، مرجع سابق، صصا -)4(
  .23.ص أمحد شكر الصبيحي، مرجع سابق، -)5(
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ي ينبغي االنتباه إىل أن يف مفهوم الدولة العام عناصر ينبغ         : "كما يضيف غرامشي قائال   
أي ) ولـة سلطة الد(ع املدين زائد اتمع السياسي   اتم: ردها إىل اتمع املدين، إذ تعين الدولة      

  .)1("اهليمنة املردعة بالعنف
إىل " الدميقراطيـة يف أمريكـا    "فقد أشار يف كتابه     أما بالنسبة أللكسيس دي توكفيل      

ـ يات خاصة، ويتم تـشجيع أ  يف مجع  طاتمع املدين الذي ضمنه يتعود الناس على االخنرا        اط من
 وربط ضـمان احلريـة      )2(التمدن يف تصرفات وسلوكيات األفراد يف كيان سياسي دميقراطي        

 ومن هنا تربز أمهية املدنية .وضعية األخالقية والفكرية للشعبالسياسية بالقوانني والعادات أي ال    
  .موعة من الصفات األخالقيةواملواطنة كمكانة قانونية باعتبارها جمموعة أدوار اجتماعية وجم

البد للمجتمع من عني فاحصة ومستقلة، هذه       : "انفك توكفيل يعيد مقولة مفادها    ما  و
العني الفاحصة ليست سوى جمموعة متعددة من اجلمعيات املدنية الدائمة اليقظة القائمة علـى              

ت بوتنـام يف    ل روبر كما يقو ،  "مة لتقوية الثورة الدميقراطية   التنظيم الذايت، وهي الضرورة الالز    
كلما تواجدت مؤسسات اتمع املدين وأدت دورها كلما كانـت الدميقراطيـة            "هذا اال     

  .)3("أقوى وأكثر فعالية
 خالل فتـرة النـضال ضـد    يبعدها دخلت فكرة اتمع املدين ساحة اجلدل السياس      

تمع املدين يف نشأا    با وقد ارتبطت ظاهرة ا    واألنظمة الدكتاتورية يف منطقة وسط وشرق أور      
املـساواة  ضال الشعوب من أجل الدميقراطية واحلرية و      وتطورها فيما بعد عصر التنوير بتاريخ ن      

، من هنا ظهرت احلاجة إىل تأسيس منظمات وجتمعات         )4(باوضد حكم امللوك املستبدين يف أور     
لذي سبق وأن تعـرض  للدفاع على تلك احلقوق يف مواجهة احلكام املستبدين مبا يعيد التوازن ا           

لالحتالل بني احلرية والنظام حيث تعمل مؤسسات هذا اتمع يف جمال مستقل عن الدولة وتعد         
  .، خاصة إذا مات متتعت خبصائص معينةوسيلة هامة لدعم الدميقراطية

  
  

                                                
  .23 .صصاحل ياسر، مرجع سابق،  -)1(
  .90 .صاملرجع السابق،  -)2(
   .24.، صاملرجع السابق -)3(
  .12- 11.فهيمة خليل أمحد العيد، مرجع سابق، ص ص -)4(
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  خصائص اتمع املدين ووظائفه: املطلب الثالث
 عن غريه من التنظيمات األخـرى،        بعدة أركان أو خصائص متيزه     تمع املدين يتمتع ا 

ومتتع كذلك تنظيماته بوظائف عدة منوطة ا، وفيما يلي أهم اخلصائص والوظائف اليت يقـوم      
  : ا اتمع املدين

  خصائص اتمع املدين : أوال
توجد خصائص ومسات متيز نسق ومؤسسة اتمع املدين عن غـريه مـن األنـساق               

تطور الـذي   الاك أربعة معايري ميكن من خالهلا حتديد مدى         واملؤسسات األخرى، حيث أن هن    
  :بلغته هذه املؤسسات وهي

  :القدرة على التكيف -1

ويقصد قدرة املؤسسة على التكيف مع التطورات يف البيئة اليت تعمل فيها، إذ كلمـا كانـت                 
مبـا  ل أمهيتـها ور ؤاملؤسسة قادرة على التكييف كانت أكثر فاعلية ألن اجلمود يؤدي إىل تضا     

   .)1(القضاء عليها

   :)2(للتكيف منهاوهناك أنواع 
 ويقصد به قدرة مؤسسات اتمع املدين على املقاومة واالستمرار لفترة           :التكيف الزمين 

طويلة من الزمن، وهذا يتطلب أن يكون قيام املؤسسة على أسس راسخة تضمن هلا االستمرار               
  . اال املرحلية واملوت بعد فترة قصرية من تأسيسه

ويقصد به استمرار املؤسسة على الرغم من تعاقب أجيال من الزعمـاء            :التكيف اجليلي 
والقادة على رأسها، فكلما استطاعت املؤسسة التغلب على مشكلة اخلالفة سلميا واالسـتعداد        

، أو بعبـارة أخـرى ختلـي        طريقة دميقراطية ازدادت مؤسسيتها   إىل استبدال القادة، بآخرين ب    
 كرة االرتباط بشخص واحد تنحصر يف يديه كل املسؤوليات كزعيم احلـزب،           املؤسسة على ف  

  .رئيس اجلمعية، شيخ القبيلة
 وهو قدرة املؤسسة على إجراء تعديالت يف أنشطتها مع الظـروف   :التكيف الـوظيفي  

  .املستجدة مبا يبعدها على أن تكون جمرد أداة لتحقيق أغراض معينة
                                                

 ،2009مارس13 :، مت تصفح املوقع يوم"تمع املدينخصائص وسيمات مؤسسات ا: جمتمع مدين "جاسم الصغري،-)1(
www.alithad.com/paper.phpname=News &file=article&sid=28249-25k-  

  .111.الطاهر بلعيور، مرجع سابق، ص -)2(
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اتمع املدين يف الوطن العريب نالحـظ أن هـذا          وبتطبيق هذا املعيار على مؤسسات      
األخري يتسم بطابع املرحلية، حيث تتوارى بعد فترة قصرية على تأسيسها، كما تتسم كثري من               

  .مؤسسات اتمع املدين العريب بارتباطها بشخص واحد تنحصر يف يديه كل املسؤوليات
  :يةاالستقالل -2

املؤسسات أو األفراد أو تابعة هلا، حبيـث        وهو أال تكون املؤسسة خاضعة لغريها من        
  .يسهل السيطرة عليها وتوجيه نشاطها الذي يتفق مع رؤية املسيطر

ويف هذا اال حتدد درجة استقاللية مؤسسات اتمع املدين من خالل عدة مؤشرات             
  : منها

 أن   وحدود تدخل الدولة يف هذه العملية، فاألصل هو        : نشأة مؤسسات اتمع املدين    -أ
 امش من االستقاللية عن الدولة، وواقع احلال يف العديد من األقطار العربيـة       تتتمتع املؤسسا 

يتقاطع كليا مع هذا، واملالحظ أن معظم مؤسسات اتمع املدين يف الـوطن العـريب ختـضع           
للحكومات بدرجة أو بأخرى، يف حني أن أي سلطة مدنية ال ميكن أن تنمو وتستمر من دون                 

   .)1(تفظ حبد أدىن من االستقاللأن حت
 ويتضح ذلك من خالل مصادر التمويل فيمكن هلذه املؤسـسات         : االستقالل املايل  -ب

أن تعتمد جزئيا على الدعم احلكومي، أو على بعض اجلهات األخرى أو تعتمد على التمويـل                
لتمويـل  ن صاحب األ وذلك ،اخل...الذايت خاصة من طرف أعضائها، أو زيادة رسوم العضوية        

يفرض سلطته على مموليه، غري أن املالحظ هو أن اجلزء الكبري من التمويل على املستوى العريب                
  .)2(يأيت من احلكومة أو من منظمات إقليمية أو عاملية األمر الذي جيعلها أسرية ملصاحل متويلها

 مـن    ويقصد به استقاللية مؤسسات اتمع املدين      :االستقالل اإلداري والتنظيمي   -ج 
حيث إدارا لشؤوا وفق لوائحها وقوانينها الداخلية ، بعيدا عن تدخل الدولة، ومن مت ختفيض               

   .)3(إمكانية استتباعهم من قبل السلطة وإخضاعهم للرقابة والسيطرة

  
                                                

   .35-34.ص صكر الصبيحي، مرجع سابق، أمحد ش -)1(
  
  .180.ليندة نصيب، مرجع سابق، ص -)2(
  .212.جع سابق، صالطاهر بلعيور، مر -)3(
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   :)1(دين البد من خلق عدة معايري مثلوحىت تتحقق استقاللية مؤسسات اتمع امل
  .ؤسسات اتمع املدينإجياد أسس االتصال بني م  -
قيام تكافل بينها من خالل قواعد للتضامن والتماسك كأولوية ضمن مكونـات              -

 .حركتها
ضرورة تأسيس قواعد ممارسة داخلية تأىب بشكل أو بآخر الفساد أو االحنراف أو               -

االستبداد، ذلك أن فساد التكوينات الداخلية سيؤدي إىل ضعفها، مبا حيقق إمكانـات هائلـة               
 .تراقهاالخ

  : التعقد-3
تعدد هيئاا التنظيمية   ، مبعىن   ةويقصد به تعدد املستويات الرأسية واألفقية داخل املؤسس       

بية وانتشارها اجلغرايف على أوسع نطاق ممكن داخل اتمـع          ت ووجود مستويات ترا   من ناحية 
ات يف  الذي متارس نشاطها من خالله من الناحية األخرى، ويالحظ على كثري مـن املؤسـس              

الوطن العريب بساطة بنيتها التنظيمية من ناحية وانعدام انتشارها وتركزهـا يف العاصـمة أو يف            
   .)2(املدن الكربى دون األقاليم واملناطق الريفية

  :التجانس -4
 ذلك بعدم وجود نزاعات داخل املؤسسة تؤثر على مستوى أدائها، فكلما كان           يكونو

 ومنـه إحـداث التجـانس       ، إىل الوفاق داخل املؤسسة    حل هذه الرتاعات سلميا كلما أدى     
  .واالستقرار داخل النسق الفرع

  وظائف اتمع املدين: ثانيا
كما تتعدد معاين اتمع املدين وخصائصه تتعدد كذلك وظائفه يف اتمع، لكن قبـل              

جـل  أسائل واألدوات اليت يستخدمها من      والتطرق إىل هذه الوظائف يتعني علينا ذكر بعض ال        
  :)3(ومن بني هذه الوسائل واألدوات نذكرظائفه هذه، القيام بو

                                                
  .36.أمحد شكر الصبيحي، مرجع سابق، ص -)1(
 ،2009مارس13 :، مت تصح املوقع يوم"مفهوم اتمع املدين وخصائصه: جمتمع مدين"محيد كاظم شذر،  -)2(

www.alsabahh.com/paper.phpsource=akbar&mlf=interpage. &sid=11449-17k-  
  
      ،  2009مارس13: ، مت تصفح املوقع يوم" ووظائفهخصائص اتمع املدين"ـــــ، -)3(

www.3poli.net/Civilsociety/Info/cs-Roles-htm-62k-   
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  : الوسائل-1
 ووسائل غري مباشرة    ومة واإلقناع وتنقسم إىل نوعني وسائل مباشرة كالتفاوض واملسا      

وذلك من خالل السعي للوصول إىل الدوائر احلكومية واالتصال الشخصي بصناع القرار أو أن              
  .أشخاص ميثلوا ويدافعون عن وجهة نظرها داخل احلكومة نفسهايكون للجمعية أو املنظمة 

  :األدوات -2

بالنسبة لألدوات فقد تلجأ مؤسسات اتمع املدين إىل وسـائل اإلعـالم الـسمعية              
والبصرية كالصحف واإلذاعة والتلفزيون وهي أدوات التأثري عن الرأي العام كشن محلة إعالمية   

  .دفاعا عن قضايا معينةاملضادة عاية تأخذ شكل املعارك الكالمية والد
  : )1(أما عن الوظائف اليت تقوم ا مؤسسات اتمع املدين فيمكن إمجاهلا يف

 فهو أداة لفرض الرقابة على سلطة احلكومة وضـبط          :حتقيق النظام واالنضباط يف اتمع    
  .ماعات اجتاه بعضهم البعضاجلسلوك األفراد و

 قناة للمشاركة االختياريـة يف اـال العـام ويف اـال       فهو يوفر  :حتقيق الدميقراطية 
السياسي،كما تعد منظمات ومجعيات اتمع املدين أداة للمبادرة الفردية املعـربة عـن اإلرادة              

وليست التعبئة اإلجبارية، اليت تفرضها الدولة علـى    كة االجيابية النابعة من التطور      احلرة واملشار 
 . والتأييد الشعيبةياتمع للتظاهر باجلماهري

 وهذه الوظيفة تعكس قدرة اتمع املدين على اإلسهام يف          :يةالتنشئة االجتماعية والسياس  
عملية بناء اتمع أو إعادة بنائه من جديد من خالل غرسه موعة من القيم واملبادئ يف نفوس                 

، اء والتعـاون والتـضامن    ء واالنتم األفراد من أعضاء مجعياته ومنظماته وعلى رأسها قيم الوال        
فانضمام الفرد إىل عضوية مجاعة معينة يؤثر يف حالته النفسية حيث يشعره باالنتماء للجماعـة               
اليت يستمد منها هوية مستقلة حمددة، ويشجعه ذلك على املشاركة مـع اآلخـرين داخلـها                

ممارسـة  ، ضف إىل ذلك مـشاركته يف         وإنكار الذات يف سبيل اجلماعة     واالستعداد للتضحية 
 .دميقراطية كالترشيح، والتصويتحقوقه ال

ماية والدفاع عن   وعلى رأس تلك احلاجات، احلاجة للح      :محاية احلقوق والوفاء باحلاجات   
 تأسيس اجلمعيات أو االنـضمام إليهـا       ،حقوق اإلنسان ومنها حرية التعبري، التجمع والتنظيم      

                                                
  . مرجع سابق،"خصائص اتمع املدين ووظائفه"ـــــ، -)1(
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 احلـوار ت واملشاركة يف االنتخابـات و     لة متساوية أمام القانون وحرية التصوي     احلق يف معام  و
  . املختلفةاالنقاش العام حول القضايو

لسوق قد يهدد بتصرفاته احلريات واحلقوق اإلنسانية وميـارس     قوى ا  و فكل من الدولة  
رع وقاية تتسلح به    ذوال جتد هذه اجلماعات      القهر ضد الفئات الضعيفة يف اتمع،     االستغالل و 

  .حد تنظيمات اتمع املدينأنضمام إىل ضد هذه التهديدات إال باال
ل و نقل اجلماهري من خالل قنوات االتصا التوسط بني احلكام و أي :التوفيـق الوساطة و 

، وتسعى مؤسسات اتمع املدين يف هـذا        أهداف ورغبات احلكومة واملواطنني بطريقة سلمية     
، حيـث تتـوىل     تمـع كتساب مكانة أفضل هلا يف ا     اار للحفاظ على وضعها وحتسينه و     اإلط

الب اليت عادة ما تكون متعارضة ومتضاربة وجتميعها  وإعـادة           مهمات متعددة تبدأ بتلقي املط    
تقسيمها إىل فئات حمددة قبل توصليها إىل احلكومة، فلو تصور غياب تلـك الوظيفـة    ترتيبها و 

طالب املختلفـة   التنظيمية ستكون النتيجة هي عجز احلكومة عن التعامل مع الكم اهلائل من امل            
وقد تأيت سياستها بشكل متحيـز      . عرب عن مصاحل األفراد يف اتمع مما يصيبها باالرتباك        اليت ت 

للبعض دون البعض اآلخر مبا يعكس اختالل التوازن بني اجلماعات ويتعارض مع مبدأ احليـاد               
  . الذي جيب أن تلتزم به الدولة إزاء املواطنني

 مع قدوم الثمانينات من القرن العـشرين،      :ولة أو انسحاا  ملء الفراغ يف حالة غياب الد     
شهد العامل ظاهرة واسعة االنتشار هي انسحاب الدولة من العديد من األدوار والوظائف الـيت               
كانت تؤديها يف املاضي، وخصوصا يف جماالت النشاط االقتصادي كاإلنتاج وتوفري خـدمات             

بااللتزام بتعيني وتشغيل الناس يف احلكومـة، فقـد          وتويل مسؤولية رب العمل       والعالج التعليم
بدأت احلكومات تعاين من اشتداد أزمة الديون وعجزها عن سدادها وعجزها يف نفس الوقت              

. عن االستمرار يف أداء نفس أدوارها اليت صارت تشكل عبئا ثقيال عليها ال تـستطيع حتملـه                
حيتاج إىل من ميلؤه ملـساعدا يف أداء       ة يف االنسحاب تركت وراءها فراغا     وعندما بدأت الدول  

تلك الوظائف، وهنا كان البد أن يتحرك اتمع املدين لشغل هذا الفراغ وإال تعـرض هـذا                 
اتمع لاليار خصوصا عندما يتواجد شعور عدم الرضا لدى الفئات اليت كانت تستفيد مـن               

 قد تشعر أن احلكومة قـد ختلـت         الدور السابق للدولة وتعتمد عليها إلشباع احتياجاا واليت       
  . عنها
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وإىل جانب األزمات االقتصادية واملالية هناك حالة أخرى ميكن أن ختتفي فيها الدولـة        
     االحتالل األجنيب أو احلـرب األهليـة      اجتاه اتمع حتت تأثري الغزو و     ن أداء وظائفها    عوتعجز  

  ). فلسطني، لبنان(
حيث متد مؤسسات اتمع املدين يد العون واملساعدة  :توفري اخلدمات ومساعدة احملتاجني   

للمحتاجني مع تقدمي خدمات خريية واجتماعية هدفها مساعدة الفئات الضعيفة اليت توجد على             
  . هامش اتمع

نمية وتطوير املهـارات    تحيث يتم من خالل منظمات اتمع املدين        : التنمية املستدامة 
يقلل من العبء على احلكومة حيث يصبح ملؤسسات اتمع   والقدرات الفردية لألعضاء بشكل     

  .املدين دور شريك للدور احلكومي يف تنفيذ برامج وخطط التنمية املستدامة مبختلف جوانبها
  

إذن من خالل حتليل ملفهوم اتمع املدين، ميكن استخالص أنه بالرغم من اخـتالف              
مجيعها على أن للمجتمع املدين خصائص عامة       وتعدد التعاريف حول هذا املفهوم إال أا تتفق         

ومشتركة، كما أن له وظائف وأهداف تتمثل أساسا يف تلبية احتياجات املواطن وحتقيق التنمية              
  . املستدامة، وهو املفهوم الذي سيتم التطرق إليه بالتفصيل يف املبحث املوايل

  
  لتنمية املستدامة ل املضامني املختلفة: املبحث الثاين

التنمية املستدامة غامضة خالل عقد السبعينات ومقتصرة على الندوات العلميـة           ظلت  
واملغلقة اليت كانت حتاول أن جتد تعريفا وقبوال هلذا املفهوم، وكان اجلميع يتساءلون إن كـان                
باإلمكان حتقيق تنمية منسجمة مع متطلبات البيئة، وإن كان باإلمكان التخطيط لتنمية اقتصادية          

بالبيئة وال تضع يف نفس الوقت قيودا على طموحات اإلنسان املـشروعة لتحقيـق              غري ضارة   
وكان االعتقاد السائد خالل هذه املرحلة بـأن        . التقدم والرقي والنمو االجتماعي واالقتصادي    

التنمية املستدامة ليست سوى إطار عام لالسترشاد من أجل إجياد توازن بني النشاط االقتصادي             
م البيئي والطبيعي، لكن من بداية عقد الثمانينات أخذ البعض يطرح التنميـة             والتنموي والنظا 

املستدامة كنموذج تنموي بديل لذلك، حيث أخذ املفهوم معاين جديدة وأخذ يستأثر باهتمام             
  .علمي وأفكار متجددة
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ويف هذا املبحث، ومن أجل فهم التنمية املستدامة أكثر، سيتم التطـرق إىل تعريفهـا               
  . ، تطورها التارخيي، أهدافها ومؤشرات قياسهاوخصائصها

  تعريف التنمية املستدامة وخصائصها: املطلب األول
قبل عرض أهم خصائص التنمية املستدامة سيتم التطرق يف ديباجة هـذا املبحـث إىل       

    .التعريف اللغوي واالصطالحي هلذا املصطلح
  تعريف التنمية املستدامة: أوال

  : "التنمية"تعريف 
: ، يقال أمنيت الشيء ومنّيتـه     "منّى"التنمية يف اللغة مصدر من الفعل     : ويلغتعريف ال ال
  .)1(جعلته ناميا

 زيـادة املـوارد والقـدرات       ،ويقصد بالتنميـة اصـطالحا    : صطالحيالتعريف اال 
التنميـة  : ، ويستعمل مصطلح التنمية على أمناط خمتلفة من األنشطة البشرية، مثل          )2(واإلنتاجية
  . ة، التنمية االجتماعية والتنمية البشريةاالقتصادي

  : "االستدامة"تعريف 
 املستدامة مأخوذة من استدامة الشيء، دام، يـدوم، اسـتدامة، أي            :التعريف اللغوي 

   .)3(طلب دوامه
ملـدة  ) لالسـتمرار ( ا الدفع بشيء معني ألن يستمر       ويقصد :يصطالحالتعريف اال 

  .)4(طويلة من الوقت
تنمية بداية يف علم االقتصاد حيث استخدم للداللـة علـى عمليـة            وقد برز مفهوم ال   

إحداث جمموعة من التغريات اجلذرية يف جمتمع معني، دف إكساب ذلك اتمع القدرة على              
فراد، مبعىن زيـادة    األالتطور الذايت املستمر مبعدل يضمن التحسن املتزايد يف نوعية احلياة لكل            

                                                
  .341.، ص)1990دار صادر، : بريوت (15، جلسان العربابن منظور،  -)1(
: حبث مقدم للندوة العلمية الثالثة للحديث الشريف حول (التنمية املستدامة ومحاية البيئة يف السنة النبوية،حممد عبد القادر الفقي، ركائز  -)2(
  .3.، ص)ألمانة العامة لندوة احلديث، ا"القيم احلضارية يف السنة النبوية"
  .213.، ص)1990 دار صادر، :بريوت (12، جلسان العربابن منظور،  -)3(

(4)- Najah Elchamaa, Oxford ,oxford university press, newyork, 2006, P:781 
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للحاجات األساسية واحلاجات املتزايدة ألعضائه، بالصورة الـيت        قدرة اتمع على االستجابة     
   .)1(درجة إشباع تلك احلاجاتتكفل زيادة 

   :تعاريف التنمية املستدامة حسب أبعادها االقتصادي، البيئي واالجتماعي  -1
: يز بني يمالتقبل التطرق إىل وجهة نظر علماء االقتصاد من املهم          :  علماء االقتصاد  -أ

  . القتصادي والتنمية االقتصاديةالنمو ا
هو زيادة كمية يف مستوى الدخل بدون أن يـصاحبها تغـيري يف             : النمو االقتصادي 

  .)2(هيكل اإلنتاج واالقتصاد القومي
تعين تدخال إراديا من الدولة إلجراء تغيريات جذريـة يف هيكـل       : التنمية االقتصادية 

       ا من اختالل، و ذا تؤدي إىل حتسني كفاءة االقتـصاد وزيـادة         االقتصاد وعالج ما يقترن
   .)3(الناتج

  فع مبوجبها الدخل القومي احلقيقي خالل فترة منتكما تعرف أا العملية اليت ير
  ة للموارد ؤ االقتصادية فضال عن اإلدارة الكفيتمثل يف تطوير البىن هاحمور اهتمامو، )4( الزمن

  
   .)5(الطبيعية واالجتماعية
على أا تنطـوي علـى تعظـيم     ) 1987(املستدامة فعرفها بريس وزمالؤه     أما التنمية   

املكاسب الصافية من التنمية االقتصادية شريطة احملافظة على اخلدمات ونوعية املوارد الطبيعيـة             
   .)6(على مرور الوقت

                                                
   ،2009فيفري20: ، مت تصفح املوقع يوم"مفهوم التنمية"حممد نصر عارف،  -)1(

www.islamonlaine.net/iol-arbic/dowali-a/mafaheem-2.asp-50  
 األكادميية العربية -الدار العربية للعلوم: بريوت(، البعد االقتصادي 4 ، جملدية للمعرفة من أجل التنمية املستدامةاملوسوعة العربألرب داغر،  -)2(

  .49.، ص)2006للعلوم، 
: اإلسكندرية (1، ج"دراسات وحبوث يف االنتربولوجيا االيكولوجية"قضايا وحتديات وحلول :  البيئة والتنمية املستدامةيسري دعبس، -)3(

  .494.، ص)2006البيطاس سنتر للنشر والتوزيع، 
رسالة دكتوراه " (- دراسة حالة الطاقة الشمسية يف اجلزائر-استخدام الطاقات املتجددة ودورها يف التنمية احمللية املستدامة"عمر شريف،  -)4(

  .113.، ص)2007-2006يف اقتصاد التنمية، قسم العلوم االقتصادية، جامعة باتنة، 
: ، مت تصفح املوقع يوم"ة بني احلق يف استغالل املوارد الطبيعية واملسؤولية عن محاية البيئةالتنمية املستدام"عبد اهللا بن مجعان الغامضي،  -)5(

  docs.Ksu.edu.sa/PDF/Articles20/article200074.PDF، 2009جانفي13
   ،2008حانفي02: ، مت تصفح املوقع يوم "االقتصاد البيئي والتنمية املستدامة"دوناتو رومانو،  -)6(
-development,sustainable-ico-env-tm/ar/Materials-trailing/files-dwnld/org.napcyr.www

PDF.ar  
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فقالت عنها أا التنمية اليت تركـز علـى اإلدارة املثلـى            ) 1988(آالن ماركانديا   و
للحصول على احلد األقصى من منافع التنمية االقتصادية، مع احلفاظ علـى املـوارد              للموارد،  

  .)1(الطبيعية واستخدامها حبيث ال تتناقض يف املستقبل
أا التنمية االقتصادية املستدامة اليت تتطلب إىل حد أقصى         ) 1989(عرفها  فباربيار  أما  

     افظة علـى اخلـدمات ونوعيـة املـوارد        حتقيق منافع التنمية االقتصادية اليت تتوقف على احمل       
   .)2(الطبيعية

حيث يكون  يرى علماء البيئة التنمية املستدامة من وجهة نظر بيئية،    : علماء البيئة  -ب
 وسـتافو غ واملوارد الطبيعية واحملافظة عليها، فعرفها جامس        نساق األ اهلدف األساسي هو محاية   

نولوجيا جديدة أنظف وأكفأ وأقدر على إنقاذ املوارد        هي التنمية اليت تستخدم تك    "أا  ) 1989(
 استقرار املناخ واستيعاب النمو يف عدد       الطبيعية، دف احلد من التلوث، واملساعدة على حتقيق       

                                                              .)3("السكان
 حسب هـذه الفئـة مـن    :ان علماء االجتماع والباحثني يف جمال علوم اإلنس  -ج 

العلماء فإن التنمية املستدامة دف إىل التأثري على تطور الناس واتمعات بطريقة تضمن مـن               
هي السعي من   "  وعليه فالتنمية املستدامة   .خالهلا حتقيق العدالة وحتسني ظروف املعيشة والصحة      

ل تطـوير مـستويات     أجل استقرار النمو السكاين ووقف تدفق األفراد على املدن من خـال           
اخلدمات الصحية والتعليمية يف األرياف وحتقيق أكرب قدر من املشاركة الشعبية يف التخطـيط              

  .)4("للتنمية
  :  الدولية تعاريف التنمية املستدامة حسب بعض اهليئات-2
 التنمية املستدامة عملية ديناميكية     :)1977(تعريف االحتاد العاملي حلركة زراعة العضوية        -أ

 واستيفاء احلاجـات األساسـية      يتظمة ومتناغمة مع البيئة، دف إىل حتقيق النمو االقتصاد        من

                                                
ورقة حبث مقدمة للمؤمتر  ("وم التنمية املستدامة ألوضاع البناءحنو مدخل متكامل ملفه"حسني صربي شنواين،  وشريف كمال الدسوقي -)1(

  .2.، ص)2004 فيفري 28-26، مصر، "العمارة والعمران يف إطار التنمية: "العلمي األول حول
(2)- Frances Harris, Global Environmental Issues, johon wiley and sons ltd England, 2004, 
P.268.    

  .2.مرجع سابق، صحسني صربي شنواين، و ل الدسوقيشريف كما -)3(
                                   ،2009فيفري26 :، مت تصح املوقع يوممفهوم التنمية املستدامة -)4(

www.beeati.tv/new/index.phpoption=com.content&task=veiw&id=4805&ltemed=72-
29k-  
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ألفراد اتمع والتركيز على تنمية قدرام وإدارم للموارد اإلنتاجية والطبيعية بشكل يـضمن             
   .)1(جتددها واستمرارها

برز هذا االهتمـام   :)1981( تعريف االحتاد العاملي للمحافظة على املوارد الطبيعيـة      -ب
اجلديد باملفهوم يف تقرير االحتاد العاملي للمحافظة على املوارد الطبيعية الذي خصص بأكملـه              

اإلسـتراتيجية الدوليـة   " حتت عنوان 1981للتنمية املستدامة، ويف هذا التقرير الذي صدر عام       
دامة، ومت أيضا توضـيح     ، مت للمرة األوىل وضع تعريف حمدد للتنمية املست        "للمحافظة على البيئة  

  .    أهم مقوماا وشروطها
السعي الدائم لتطوير نوعية احليـاة       هي" يف هذا التقرير      وردت والتنمية املستدامة كما  

   .)2("اإلنسانية مع األخذ باالعتبار قدرات وإمكانيات النظام البيئي الذي حيتضن احلياة
 حيث أشار تقريـر برنتالنـد إىل أن         :)1987( تعريف الوكالة العاملية للبيئة والتنمية     -ج

  التنمية املستدامة هي التنمية اليت تقابل احتياجات األفراد األساسية دون اإلخالل بقدرة األجيال
  .)3( املقبلة على الوفاء باحتياجاا

 التنمية املستدامة هي إدارة ومحايـة قاعـدة         :)1989( نظمة العاملية للزراعة  تعريف امل  -د
بيعية وتوجيه التغري التقين واملؤسسي بطريقة تضمن حتقيق واستمرار إرضاء احلاجات           املوارد الط 

يف الزراعة والغابات واملـصادر     ( تلك التنمية املستدامة     إن. البشرية لألجيال احلالية واملستقبلية   
 بأـا   احليوانية وال تضر بالبيئة وتتسم    ية النباتية و  حتمي األرض واملياه واملصادر الوراث    ) السمكية

  .)4(مالئمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية االقتصادية ومقبولة من الناحية االجتماعية
التنمية املـستدامة هـي      الذي ينص على أن   و: تعريف الربنامج البيئي لألمم املتحدة     -ه

   .)5(حتسني نوعية احلياة واملعيشة يف حدود قدرة حتمل النظام البيئي

  
  

                                                
منشأة املعارف، : اإلسكندرية(  احلديثة يف دراسات التنمية الريفيةتعلم االجتماع الريفي املعاصر واالجتاها حممد عالء الدين عبد القادر، -)1(

  .8.، ص)2003
  .94.ص: )1993 (167 جملة املستقبل العريب، " والعالقة بني البيئة و التنميةالتنمية املستدمية"عبد اخلالق عبد اهللا،  -)2(

 (3)- Frances Harris, OP. CIT, P.268. 
  .دوناتو رومانو، مرجع سابق -)4(

(5)- Frances Harris, Idem. 
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   : تعاريف أخرى-3
ة علـى  م التنمية املستدامة هي تلك التنمية اليت تليب حاجات احلاضر دون املـساو           -أ 

قدرة األجيال املستقبلية يف تلبية احتياجام كما أا التنمية القائمـة علـى تـشجيع أمنـاط                 
استهالكية ضمن حدود وإمكانيات البيئة ومبا حيقق التوازن بني األهداف البيئية واالقتصادية يف             

   .)1(ملية التنمويةعال

 التنمية املستدامة هي التنمية اليت تـستخدم املـوارد الطبيعيـة دون أن تـسمح      -ب
  .)2(كلياو باسترتافها أو تدمريها جزئيا أ

 
 التنمية املستدامة هي جمموعة من الوسائل والطرق ختلق منو اقتصادي حيافظ على             -ج

در الطبيعية وقدرا يف املدى القصري علـى        البيئة ويقلل من مستويات الفقر دون أن يدمر املصا        
  .)3(حساب تنمية طويلة املدى

التنمية املستدامة هي االستعمال املثايل الفعال جلميع املصادر البيئية، االجتماعيـة            -د
واالقتصادية مع التركيز على حياة أفضل ذات قيمة عالية لكل فرد من أفراد اتمع يف احلاضر                

   .)4(واملستقبل
 تعتمد على النشاطات اليت حتقق رفاهية البشررف مجيع هذه التعاريف بأن استدامة     وتعت
وظائف البيئية اليت تسهم وبطرق مباشرة أو غري مباشرة يف حتقيق الرفاهية، ويشري          الاحملافظة على   

ذلك إىل قدرة العمليات الطبيعية وعناصرها على توفري السلع واخلدمات اليت تليب احتياجـات              
  .عاتم

                                                
، جامعة عنابة، رسالة ماجستري، قسم علم االجتماع( "دور اجلمعية الوطنية حلماية البيئة ومكافحة التلوث ونشر الثقافة البيئة"مسري قويدر،   -)1(

  .41.، ص)2006 -2005
دار صفاء للنشر : عمان (فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها:  التنمية املستدامة أبو زنط،عثمان حممد غنيم وماجدة أمحد -)2(

  .25.، ص)2007والتوزيع، 
  ،2009ديسمرب28 :مت تصفح املوقع يوم، "مفاهيم وأهداف: التنمية املستدامة "رايق كامل و مؤيد مهيار، -)3(
 www.reefdamaseng.com/uploadFiles/002.ppt  
  ،2008ديسمرب29: ، مت تصفح املوقع يوم"التنمية املستدامة ونظام البيئة"ليلى أبو اهليجاء، -)4(
 www.sdnp.jo/pdf/sdnp-inv.pdf  
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من كل ما سبق نستخلص أن التنمية املستدامة هي التواصل واالستمرارية يف عمليـة              
التنمية موازاة مع احلفاظ على البيئة من خالل حتقيق توازن بني البيئة والتـصرفات اإلنـسانية                
دف رفع مستوى معيشة الفرد من مجيع اجلوانب وبالشكل الذي يضمن بقاء هذه البيئة قادرة               

التكامـل االقتـصادي،    (ء يف احلاضر وكذا املستقبل من أجل األجيـال القادمـة            على العطا 
  ). ، البيئياالجتماعي
 : شاةملا عالقة التنمية املستدامة ببعض املفاهيم -4
على أـا   )1990( ي وتعرف وفقا لربنامج مع األمم املتحدة اإلمنائ   :التنمية البـشرية   -

وأهم اخليارات هي أن حييا األفراد حياة طويلة وخالية مـن           عملية توسيع اخليارات أمام األفراد      
األمراض وأن حيصلوا على قدر معقول من التعليم وأن يكون بوسعهم احلصول على املوارد اليت               
تكفل هلم مستوى معيشي كرمي باإلضافة إىل متتعهم باحلريات الـسياسية وحقـوق اإلنـسان            

 على جمرد زيادة الـدخل، فالـدخل ال   مية ال يقتصر وهذا النوع من التن   واحترام اإلنسان لذاته  
يعترب إال خيارا واحدا حيرص الفرد على توفره، وإن كان نسبيا أكثر أمهيـة مـن اخليـارات                  

  .)1(األخرى
فرق يكمـن   تلف عن التنمية البشرية يف تعريفها، لكن ال       خت  ال  وهي :التنمية اإلنسانية  -

البشرية واإلنسانية تبادليا يف العربية ميكـن إنـشاء         حني تستعمل كلمتا    يف املعىن اللغوي، ففي     
تفرقة دقيقة بني األوىل كمجموعة من املخلوقات والثانية كحالة راقية من الوجـود البـشري،     

وسم بأنه إنسان وهذه التفرقة هي أساس تفضيل استعمال         يوحني يتصف كائن بشري بالرقي،      
  .)2(مصطلح التنمية اإلنسانية

  مية املستدامة خصائص التن: ثانيا
  : من خالل ما سبق من التعاريف ميكن استخالص بعض خصائص التنمية املستدامة مثل

هي تنمية متثل ظاهرة عرب جيلية، أي أا عملية حتويل من جيل آلخر، وهذا يعـين                 -
تراعي حق األجيـال    و ،)3(أن التنمية املستدامة البد أن حتدث عرب فترة زمنية ال تقل عن جيلني            

  ).العدل(اواا مع حقوق األجيال احلاضرة ة ومسالقادم
                                                

  .496.يسري دعبس، مرجع سابق ، ص -)1(
  .21.ص): 2002 (283 املستقبل العريب، "التنمية اإلنسانية املفهوم والقياس"نادر فرجاين،  -)2(
  .هللا بن مجعان الغامضي، مرجع سابقعبد ا -)3(
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هي تنمية تقوم على التعاون بني األفراد يف حتقيق أهدافها املشتركة، وكذا التعاون               -
ل وتنسيق جهودها والتأكيـد    وكذا التعاون بني الدو     املدين  اخلاص واتمع  والقطاعبني الدولة   

 .وعية والتواصلعلى الت
 . االقتصادي، البيئي، االجتماعي: ت على األقلهي تنمية تتكون من جماال -
مـا يعتـرب     ومع ذلك فـإن    ..).ي، حملي عامل( هي تنمية حتدث يف مستويات عدة      -

 . ليس بالضرورة  أن يكون كذلك على املستوى احملليالوطينمستداما على املستوى 
ـ              - ره هي تنمية تراعي احلفاظ على احمليط احليوي يف البيئة الطبيعية من خالل عناص
 . املوارد الطبيعيةواء واملاء والتربة واهلاألساسية ك
هي تنمية تراعي احلفاظ على القيم االجتماعية واالستقرار النفسي والروحي للفرد            -

 . واتمع
متكاملة تقوم على التنسيق والتكامل بني سياسيات اسـتخدام املـوارد           تنمية  هي   -

كل املؤسسي مما جيعلها مجيعا تعمـل بتفـاهم   واجتاهات االستثمار واالختيار التكنولوجي والش 
 .وانتظام

  :  هي تنمية طويلة املدى تتطلب-
االهتمام بالتنمية البشرية اليت تضمن وجود عنصر بشري قادر علـى حتقيـق              -     

   .)1(استمرار التنمية
استخدام تكنولوجيا ال تدمر وتفسد البيئة وهذا من خالل اختيار وسائل تقنية             -     

  . النفايات احملدودة مثالذات 
 . تنمية اقتصادية ال تتناىف والتنمية البيئية وكذا التنمية االجتماعية -      
 نظم اجتماعية ومؤسسية قادرة على اإلدارة البيئية السليمة للموارد الطبيعيـة             -      

  .تنميةاملتجددة وغري املتجددة، وكذا نظم إنتاجية حتافظ على موارد البيئة الصاحلة لل
  . نظام سياسي يضمن مشاركة فعالة للمواطنني يف اختاذ القرار-      
  نظام اقتصادي يضمن حتقيق فائض ويعتمد على الذات ونظام دويل يعزز  -      
  

                                                
  .146.، ص)2000دار النشر املكتب اجلامعي احلديث، : اإلسكندرية (إدارة وتنمية املوارد البشرية والطبيعيةعديل أبو طاحون،  -)1(
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   .)1(التعاون وتبادل اخلربات يف مشروع التنمية
  وحتسنيحيث أن النمو االقتصادي والتطور املطرد يف إنتاج الثروات :  اإلنتاجية-
  

  .)2( اإلنتاجية هي من الشروط األساسية لتحقيق التنمية املستدامة
   .)3( التعلم من اآلخرين ونقل التطبيقات واملمارسات املثلى لتحسني البيئة-

  التطور التارخيي ملفهوم التنمية املستدامة : املطلب الثاين
ت حـول الـسياسات     حقق مصطلح التنمية املستدامة أمهية جديرة بالذكر يف النقاشا        

البيئة، إذ دف إىل حتقيق التوازن بني التنمية والبيئة، بني اإلنتاج واالستهالك وبني قدرة البيئـة      
  . على العطاء وقدرا على التحمل

 تنمية اقتـصادية ورفاهيـة       حتقيق إن التحدي أمام اتمع الدويل اآلن هو كيف ميكن        
لطبيعية وباحلد األدىن من التلوث واإلضرار بالبيئة، هذا        اجتماعية بأقل قدر من استهالك املوارد ا      

هو جوهر التنمية املستدامة اليت يتم إقرارها يف قمة األرض اليت حتولت إىل واحدة مـن أهـم                  
  .اإلضافات اجلادة للفكر التنموي العاملي

لكن النقاشات حول التنمية املستدامة ترجع جذورها إىل احملادثات اليت رافقت خطـة             
كانـت اإلدارة الرشـيدة   ف ،اء األمم املتحدة ووكاالا املتخصصة بعد احلرب العاملية الثانية  إنش

للموارد على سبيل املثال العامل الرئيسي يف عمل الس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة             
 كوسـيلة    نص دستورها على محاية املوارد الطبيعية      العاملية للتغذية والزراعة، اليت   نظمة  املوكذا  

  . من الغذائيلتحقيق األ
 أين ظهر مصطلح"  نيويورك-السيكسس"ستضافت األمم املتحدة مؤمترا يف     ا 1949يف  

  .)4("التنمية املستمرة وانتشار تطبيق أسلوب محاية املوارد الطبيعية واستغالهلا"

                                                
  ،2008فيفري28: ، مت تصفح املوقع يوم"التوجه املنظومي حنو التنمية املستدامة"عبد اهللا حممد إبراهيم،  -)1(
  central.com/doc/power point/2.ppt.www.sartl  
 ،2008جانفي28: ، مت تصفح املوقع يوم"املكونات.. املفهوم: فاق إستراتيجية التنميةآ" جريدة الصباح، -)2(

http://www.alsabaah.com/paper.phpsource=akbar&mlf=interpage&sid=22486.  
، )ة لطباعة ونشر وتوزيع الكتبمكتبة بستان املعرف: اإلسكندرية (املنهج...و ... بعاداأل: املتواصلةالتنمية أمحد أبو اليزيد الرسول،  -)3(

  .93.ص
(4)- Susan Baker, john McCarmik, sustainble development: Compartive Understandings 
and Repones, in Norman j.vig, Michael G.faure (eds), Green Giants Environmental 
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 استكهومل أعيد النظر يف مـسألة محايـة أو        ـب1972 خالل مؤمتر البيئة اإلنسانية عام    
احملافظة على املوارد الطبيعية فقد ناقش هذا املؤمتر للمرة األوىل القضايا البيئية وعالقتها بواقـع               
الفقر وغياب التنمية يف العامل، ومت اإلعالن عن أن الفقر وغياب التنمية مها من أشـد أعـداء                  

اهل البيئة عند من ناحية أخرى انتقد مؤمتر استكهومل الدول واحلكومات اليت الزالت تتج          . البيئة
التخطيط للتنمية، وأشارت وثائق املؤمتر إىل ضرورة وضع االعتبارات البيئية ضمن الـسياسات             

ها واسـتمرارها لألجيـال     ءالتنموية واىل ضرورة استخدام املوارد الطبيعية بأسلوب يضمن بقا        
   .)1(القادمة

د جيب احملافظـة  كما أشارت إىل قدرات األرض على إنتاج موارد طبيعية قابلة للتجدي          
عليها، وركزت كذلك على ضرورة إعطاء الدول األشد فقرا حافزا بإمكانه تعزيز اإلدارة البيئية     

  .الرشيدة
 املنظمـة   كان تقرير1973بعد استكهومل تعرضت هذه األفكار إىل التحليل، ففي عام          

رض دف حتقيق نوعية االستعمال الرشيد ملوارد األ: " الذي ناقش مفهوم احلماية العاملية للزراعة 
 وأشار إىل ضرورة التوسيع فيه لـشرح أهـداف التنميـة            ،" من احلياة للجنس البشري    راقية

يف نقاشات مؤمتر األمم املتحدة عـام       " التنمية املستدامة "واستخدم بعدها مصطلح    . االقتصادية
 بسطأ الذي أكد ضرورة وضع سياسات دف إىل إشباع          - املكسيك -  يف كوكويوك  1974

  .)2(احتياجات الدول الفقرية والتحقق من محاية املوارد الطبيعية واحملافظة عليها وكذا محاية البيئة
 بشكل خاص -يف أواخر السبعينات عمل عدد كبري من املنظمات العاملية غري احلكومية         

حياة ملي لل  مع برنامج األمم املتحدة للبيئة والصندوق العا       -االحتاد الدويل حلماية املوارد الطبيعية    
  .1980اليت نشرت عام " اإلستراتيجية العاملية حلماية الطبيعة"الربية وأعدوا وثيقة مسيت 

شهدت فترة الثمانينات تزايد االهتمام بتصاعد عدد الفقراء وتدهور أوضـاع البيئـة             
ـ          منهج ووجود رابط بينهما، فطرح    يت  التنمية املستدامة للمحافظة على املوارد البيئية لألجيال ال

فأنشأت .  وتنمية املوارد البشرية وتلبية احلاجات األساسية على حنو أفضل  امل مستقبال ستقطن الع 
رأستها رئيسة وزراء " املفوضية العاملية للبيئة والتنمية   "1983اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام       

                                                                                                                                              
policies of the United States and the European Union, the MIT press Combridge, England, 
2, p. 279. 

  .94.عبد اخلالق عبد اهللا، مرجع سابق، ص -)1(
- Susan Baker, john Mccarmik, Ibid, p.279. )2(  
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معيـة العامـة يف     ، وأقرت اجل  "مفوضية برنتالند " برنتالند فسميت    النرويج السابقة غرو هارمل   
الذي أقر بأن األبعاد البيئية للـسياسة       . )1("مستقبلنا املشترك "قريرها النهائي    ت 1987ديسمرب11

  .. ، الزراعةاالقتصاد، الطاقة: جيب أن تأخذ بعني االعتبار ويف نفس الوقت األبعاد األخرى
فإن مفهوم التنميـة    ،  "اإلستراتيجية العاملية حلماية الطبيعة   "رغم أمهية ما جاء يف تقرير       

كجزء من التقرير النهائي للمفوضية     " مستقبلنا املشترك "املستدامة وجد أكرب سند له يف كتاب        
 وكان صدور هذا الكتاب مبثابة الوالدة احلقيقية ملفهوم التنمية املـستدامة       ،العاملية للبيئة والتنمية  

 هي قضية أخالقية وإنسانية بقـدر       فالتقرير هو األول من نوعه الذي يعين أن التنمية املستدامة         
ماهي قضية تنموية وبيئية وهي قضية مصريية ومستقبلية بقدر ماهي قضية تتطلب اهتمام احلاضر   

يف توضيح وحتديد معـىن  " مستقبلنا املشترك " كما ساهم كتاب     ،أفرادا ومؤسسات وحكومات  
علماء البيئة لتطوير أسـس     التنمية املستدامة وساهم يف عقد لقاءات مكثفة من خرباء التنمية و          

  .)2(ومبادئ التنمية املستدامة
جاء يف التقرير خبـصوص التنميـة املـستدامة وأوصـت      وقد تبنت األمم املتحدة ما    

املنظمات احلكومية وغري احلكومية ومجيع اهليئات املهتمة بالتنمية باستخدام مفهـوم التنميـة             
يف كافـة   ) أمني حاجات أجيال املـستقبل    تلبية حاجات احلاضر دون التفريط يف ت       (املستدامة

براجمها اليت دف إىل مكافحة الفقر وحتسني مستوى املعيشة يف مجيع الدول املتقدمة والناميـة،      
وأن يتم ذلك يف إطار دويل فعال خاصة فيما يتعلق باملنح واملعونات والقروض املقدمـة مـن                 

  .الدول املتقدمة للدول النامية
 املفهوم من نطاق استعماله احملدود يف وثائق اهليئات واملنظمات          بعدها سرعان ما انتقل   

 االت الـشعبية وغـري       إىل الدوريات وحىت    مث الدولية إىل اجلامعات ومراكز البحوث، ومن     
  . وأصبح جزءا من اللغة العامة والدارجةاملتخصصة

و بالربازيل  جانري دي بريو1992مث رأت األمم املتحدة أن يكون مؤمتر قمة األرض عام     
فرصة لالتفاق بني دول العامل يف حضور عدد كبري من رؤساء الدول على خطة مفصلة لتحقيق                

بالكامل مـن   " قمة األرض "، وقد خصصت    مة بشكل فعال يف املستقبل القريب     التنمية املستدا 
                                                

 األكادميية العربية -الدار العربية للعلوم: بريوت(،  مقدمة عامة 1، جملدستدامةاملوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية امل مصطفى طلبة، -)1(
  .360.، ص)2006للعلوم، 

  .95.سابق، ص رجعمعبد اخلالق عبد اهللا،  -)2(
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 قبـل   أجل إيصال املفهوم إىل صانعي القرار السياسي يف العامل ولتعلن أن التنمية املستدامة هي             
كل شيء دعوة إىل التفكري اجلماعي يف واقع احلياة ويف جممل النشاط اإلنتاجي واالسـتهالكي               
العاملي يف الشمال واجلنوب، وعادت بعدها الوفود احلكومية واألهلية إىل بالدها حتمل رسـالة              

  .)1(التنمية املستدامة وظلت الفكرة موضوع نظر وجمال دراسة يف عقد التسعينات كله
 عقـدت األمـم     2002، بعدها ويف عام     21دي جانريو إعالن األجندة      نتائج مؤمتر ريو  ومن  

" القمة العاملية للتنميـة املـستدامة  "املتحدة مؤمترها الثالث يف جوهانسبورغ  جبنوب إفريقيا حتت عنوان         
  . وكذا إستراتيجية التنمية املستدامة21وكانت مهمته مراقبة تطبيق وتنفيذ مبادئ األجندة

ن مهما كان أصل املفهوم وتاريخ ميالده فإن التنمية املستدامة قـد أصـبحت اآلن       لك
 املختلفـة واملتداخلـة     واسعة التداول ومتعددة االستخدامات ومتنوعة املعاين وغنية باملضامني       

  .  أمورا خمتلفة لشرائح خمتلفةوأصبحت تعين
  أهداف التنمية املستدامة ومؤشرات قياسها  : املطلب الثالث

وميكـن  ان للتنمية املستدامة أهدفا عديدة ومتنوعة فمنها االقتصادية والبشرية والبيئية،           
 :  األهداف يف اآليتهذه اختصار 

  أهداف التنمية املستدامة: أوال
 منـها   تسعى التنمية املستدامة من خالل حمتواها إىل حتقيق جمموعة مـن األهـداف            

   .األهداف االقتصادية، البشرية والبيئية
  : األهداف االقتصادية -1
حظ أن سكان البلـدان     حيث يال : خفض حصة االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية       -

 مـا   ملوارد الطبيعية يف العامل أضعاف    لون قياسا على مستوى نصيب الفرد من ا       الصناعية يستعم 
والغـاز  ومن ذلك مثال استهالك الطاقة النامجة عـن الـنفط           . يستخدمه سكان البلدان النامية   

والفحم، حيث أنه يف منطقة التعاون والتنمية االقتصادية أعلى بعشر مرات من املتوسط منه يف               
   .)2(البلدان النامية جمتمعة

                                                
 األكادميية العربية - للعلومالدار العربية: بريوت(، البعد البيئي 2، الد املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامةعصام احلناوي،  -)1(

  .110.، ص)2006للعلوم، 
   ،2008جانفي02 : مت تصفح املوقع يوم ،"أبعاد التنمية املستدامة "عبد السالم أديب، -)2(

www.annahjadimocrati.org/pages/economie/adib-tanmmia.htm.  
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مة مع املـوارد    احيث تتعامل التنمية املستد   : للمواردحتقيق استغالل واستخدام عقالين      -
 أو تدمريها وتعمل على استخدامها      االطبيعية على أا موارد حمدودة لذلك حتول دون استرتافه        

  .وتوظيفها بشكل عقالين
مة توظيـف   إذ حتـاول التنميـة املـستدا      : ربط التكنولوجيا احلديثة بأهداف اتمع     -

تكنولوجيا احلديثة مبا خيدم أهداف اتمع، من خالل توعية السكان بأمهية التقنيات املختلفـة            ال
اح واجلديد منها يف حتسني نوعية حياة اتمـع وحتقيـق   يف اال التنموي وكيفية استخدام املت     

  .)1(سلبيةأهدافه املنشودة دون أن ينجم  عن ذلك خماطر وآثار بيئية 
حيث تعمل التنمية املستدامة على تطوير االعتماد علـى         : تقليص تبعية البلدان النامية    -

 توفري جو من التعاون والتكامـل       الذات وتنمية القدرات الذاتية وتأمني االكتفاء الذايت وبالتايل       
 . بني الدول النامية

حيث تعين التنمية املستدامة بإعادة توزيع األراضي على       : احلد من التفاوت يف املداخيل     -
اعـات  الفقراء وعلى املهندسني الزراعيني العاطلني على العمـل وتقـدمي القـروض إىل القط             

م املشاريع الصغرية وخلق الوظـائف لألغلبيـة        ساا الشرعية ودع  االقتصادية غري الرمسية وإك   
 .)2(الفقرية

كما أن التنمية املستدامة جيب أن تعين يف مجيـع الـدول            : تقليص اإلنفاق العسكري   -
حتويل األموال من اإلنفاق على األغراض العسكرية وأمن الدولة إىل اإلنفاق على احتياجـات              

املوارد  املكرسـة لألغـراض العـسكرية    التنمية ومن شأن إعادة ختصيص ولو جزء صغري من  
   .)3(بالتنمية بشكل ملحوظ

  : األهداف البشرية -2
إذ حتاول التنمية املستدامة حتـسني نوعيـة حيـاة          : حتقيق نوعية حياة أفضل للسكان     -

روحيا، عن طريق التركيز على اجلوانب النوعيـة  تمع اقتصاديا اجتماعيا، نفسيا،    السكان يف ا  
  .كمية وبشكل عادل ومقبول ودميقراطيللنمو وليس ال

                                                
  .29.دة أمحد أبو زنط، مرجع سابق، صعثمان حممد غنيم وماج -)1(
  .عبد السالم أديب، مرجع سابق -)2(
  .154. صعمر شريف، مرجع سابق،  -)3(
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حثهم ة إحساسهم باملسؤولية اجتاهها، و     باملشكالت البيئية وتنمي   :تعزيز وعي السكان   -
على املشاركة الفاعلة يف إجياد حلول مناسبة هلا من خالل مشاركتهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة               

 .وتقييم برامج ومشاريع التنمية املستدامة
 والضوضاء  هوذلك من خالل فرض معايري للهواء وامليا      : ة والتعليم رفع مستوى الصح   -

حلماية صحة البشر وضمان الرعاية الصحية األولية لألغلبية الفقرية وكذا ضمان اإلتاحة الكافية             
  . للجميع من أجل حياة صحية ومنتجةليمللتع

ارد الطبيعيـة   ألن النمو السريع حيدث ضغوطا حادة على املو       : تثبيت النمو الدميغرايف   -
وعلى قدرة احلكومات على توفري اخلدمات كما أن النمو السريع للسكان يف بلد أو منطقة مـا   

  .)1(حيد من التنمية ويقلص من قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة إلعالة كل ساكن
 .بالسعر املناسب وتوفري املواصالت ضمان احلصول على السكن املناسب -
   . اجتماعية حتقيق مساواة وعدالة-
 ). الرجل واملرأة(ة وضرورة املساواة بني اجلنسني  ترقية دور املرأ-
إذ تعمل التنمية املستدامة على إبطاء حركـة        : تنظيم العمران البشري وتوزيع السكان     -

اهلجرة إىل املدن أو عرب احلدود، واختاذ تبعا لذلك سياسات خاصة للتنظيم العمراين البـشري               
لسكان واعتماد تكنولوجيات تؤدي إىل التقليص إىل احلد األدىن مـن اآلثـار             وتنظيم وتوزيع ا  

   .)2(البيئية للتحضر

  : األهداف البيئية -3
حيث تعين التنمية املستدامة عدم املخاطرة بـإجراء  : محاية املناخ من االحتباس احلراري  -

 أمنـاط سـقوط األمطـار       تغريات كبرية يف البيئة العاملية بزيادة مستوى سطح البحر، أو تغيري          
والغطاء النبايت، أو زيادة األشعة فوق البنفسجية يكون من شأا إحداث تغيري يف الفرص املتاحة            
لألجيال املقبلة، ويعين ذلك احليلولة دون زعزعة استقرار املناخ أو تدمري طبقة األوزون احلامية              

   .)3(لألرض من جراء أفعال اإلنسان

                                                
  .157. صسابق،الرجع امل -)1(
                                ،2009فيفري27 : مت تصفح املوقع يوم،"قضايا االستدامة يف مصايد األمساك البحرية"،  العريب للتخطيطاملعهد -)2(

  www.arabapi.org/derpK.  
  .157.ص عمر شريف، مرجع سابق، -)3(
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حيث تواصل مساحة األراضي القابلة للزراعة      : واع البيولوجية وقف تقليص مالجئ األن    -
 تدخل بعد يف االستخدام البشري يف اخنفاضها مما يضاعف من املالجـئ             ملوهي األراضي اليت    

 يف هذا اال تقوم التنمية املستدامة بصيانة ثـراء األرض يف            ،املتاحة لألنواع احليوانية والنباتية   
ل املقبلة وذلك بإبطاء عمليات االنقراض وتـدمري املالجـئ والـنظم     التنوع البيولوجي لألجيا  

   .)1(االيكولوجية بدرجة كبرية وإذا أمكن وقف ذلك
 ضمان احلماية الكافية  للمستجمعات املائية واملياه اجلوفية واملوارد العذبة وأنظمتها            - 

  .االيكولوجية
  . ألفراد وتوعية ابيئة يف الربامج التعليمية لتحسيس إدخال ال-
 ضمان االستخدام املستدام واحلفاظ على األراضي والغابات واملياه واحليـاة الربيـة             -

  .واألمساك وموارد املياه
وعلى الرغم من أن هذه األهداف رمبا يكون بينها تناقض واختالف إال أا من املمكن              

حتياجـات االقتـصادية    أن تتعايش وتتجانس فالتنمية املستدامة دف إىل إجياد التوازن بني اال          
  . واالجتماعية والبيئية، مما يسمح بالعيش الكرمي ألجيال احلاضر واملستقبل

  مؤشرات قياس التنمية املستدامة : ثانيا
قبل طرح وعرض مؤشرات قياس التنمية املستدامة، وجب أوال شرح مـا املقـصود              

  .باملؤشر
ية موجزة وضع أو حالة     يعرف املؤشر على أنه أداة تصف بصورة كم       : تعريف املؤشر 

   .)2(معينة، ويستخدم املؤشر لقياس مدى التقدم واالجناز الذي حتقق يف جمال التنمية
  :)3(وينبغي على املؤشر أن يكون

 .  دقيقا مبعىن أنه يقيس بالفعل ما يراد منه قياسه-
 ضرورة االعتماد عليه مبعىن أنه لو استخدم يف أوقات خمتلفة وحتت ظروف خمتلفـة               -

 . فإنه سيعطي النتائج عينها
 . حساسا مبعىن استجابته للتغريات يف احلالة املعنية بالقياس-

                                                
  .158.املرجع السابق، ص  -)1(
  .251. صع سابق،جعثمان حممد غنيم وماجدة أبو زنط، مر -)2(
  .456.مصطفى طلبة، املرجع السابق، ص -)3(
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 .  عدم حتيز املؤشر أو تضليله-
 .  السهولة النسبية مبعىن قياسه وتطبيقه يف اال العلمي يعد سهال-

 اخلاصة بقياس التنمية بشكل مـستمر       (*)أنواع املؤشرات واملعامالت  تطورت أعداد و  
نتيجة تطور مفهوم وحمتوى عملية التنمية، وملا كانـت هـذه األدوات سـواء املؤشـرات أو      

 فإن هذه املؤشرات واملعـامالت ختتلـف يف         تق من أهداف عملية التنمية نفسها     املعامالت تش 
عددها ونوعها من فترة زمنية ألخرى ومن منطقة ألخرى نظرا الختالف وتعدد أهداف التنمية              

  .ات واخلربة املتاحة والبيانات املتوفرةواختالف األولوي
لقد حاولت جلنة التنمية املستدامة إقامة هيكل تنظيمي منسجم يتم تطبيقه على التنمية             
املستدامة وقد ارتكزت من أجل هذا على اإلطار املنهجي الذي سطرته منظمة التعاون والتنمية              

جواب، ويتعلق األمر مبـصفوفة      -لة حا -ضغط:  وهو منوال  الأاالقتصادية يف بداية التسعينات     
   :)1(متكونة عموديا من خمتلف عناصر التنمية املستدامة وأفقيا من ثالث أمناط من املؤشرات هي

يصف الضغوطات اليت متارسها النشاطات االقتصادية والبشرية على   : مؤشر الـضغط   -
ة، االقتصادية واملؤسساتية، البيئة، وسعت اللجنة املذكورة هذا املؤشر بضم التركيبات االجتماعي     

  . األكثر متثيال إلبعاد الدميومة إليه وقد عوضت لفظ ضغط بلفظ القوة احملركة
 من خالل توضيح حالة بعـض   حالة التنمية املستدامة  ويوضح يفصل: مؤشر احلالـة   -

  ..الفالحة، الصناعة، الصحة، التعليم: القطاعات التنموية مثل
 واجلمعيـات واألحـزاب      رد فعل اموعـة البـشرية      يبني كيفية : مؤشر اجلواب  -

  . إقامة التنمية املستدامة من خالل محاية البيئة مثالب واملنظمات غري احلكومية املعنية
  :واجلدول املوايل يوضح هذه املؤشرات

  
  
  
  

                                                
 (*) معينة لوصف حالة أو  عبارة عن مقياس تركييب أو جتميعي لعدد من املؤشرات املختارة اليت يتم توليفها بطريقة إحصائية  :املعامالت -

  .قائم ولنقس األغراض اليت يستخدم من أجلها املؤشر، ولكن بصورة أكثر مشولية وواقعيةوضع 
  .162.عمر شريف، مرجع سابق، ص -)1(
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   نمية املستدامة وفق جلنة التنميةميثل مؤشرات الت: )1( جدول رقم 
  االجتماعي

  
   انعاش التربية-
   حتسني اجلمهور-
   التكوين-

  
  نسبة تغيري املتمدرسني -
نسبة التسجيالت يف  -

  االبتدائي
  نسبة حمو األمية -

وصول األطفال إىل الدرجة  -
  اخلامسة من االبتدائي

  معدل التدريس -
اختالف نسبة التسجيل  -

   البنني و البناتاملدرسي بني
 100عدد النساء من  -

  رجل يف مواقع عمالة مكثفة

  
  

 حصة الناتج -
الداخلي اخلام يف 

  التربية

  االقتصادي
املصدر وامليكانيزمات 

  املالية
  
  
  

  التحويل الصايف  للمصادر  -

جمموع اإلعانات العمومية  -
 احملصل وللتنمية املمنوحة أ

    عليها

  ديون -

  صادرات/ خدمة الديون -

النفقات العمومية  -
  من أجل محاية البيئة 

قيمة متويل جديد  -
أو إضافة من أجل 

  التنمية املستدامة

  البيئة
  

 ةمحاية مصادر املياه العذب
  ونوعيتها

 التخفيض السنوي ملخزون املياه -
  السطحية واجلوفية

  استهالك كل ساكن للمياه -

  خمزون املياه اجلوفية -

يائية احلاجة البيوكيم -
إىل األكسجني يف 

  السواقي  

تغطية معاجلة املياه  -
  القذرة 

كشافة الشبكات -
  املائية

  املؤسسات
  
 ذاختا املعلومات من أجل

  القرار

أهم اخلطوط اهلاتفية  -  
   سكن 100نسبة إىل 

احلصول على  -
  املعلومات

  
 برامج اإلحصائيات 
  الوطنية حول البيئة 

  
  .2000شرية عن هيئة األمم املتحدة تقرير التنمية الب: املصدر

   مؤشرات اجلواب      مؤشرات احلالة  ةمؤشرات القوى احملرك  البيان
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ملفهوم التنمية املستدامة، يتضح بأن هذه األخرية تعترب املفهوم     تحليل السابق   المن خالل   

احملوري لتحقيق وتلبية احتياجات املواطن حاضرا ومستقبال يف مجيع الدول، وقـضية حتقيـق              
ية وعاملية، ينبغي جلميع الـدول،      التنمية املستدامة مل تعد قضية داخلية وإمنا أصبحت قضية دول         

  .    املنظمات الدولية، املنظمات غري احلكومية أن تكثف جهودها من أجل حتقيقها
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   :خالصة
مما ميكن استنتاج العالقة بني اتمع املدين والتنمية املستدامة، وشـرح وتفـسري دور              

الرقابة نة على مستوى القدرة والكفاءة وياس للربههو أفضل مقاتمع املدين يف التنمية املستدامة      
 املـستدامة   كمفهوم يرتبط ارتباطا وثيقا بعملية التنمية     " اتمع املدين "رض أن يتميز ا     اليت يفت 

مـن  ن مث يعترب متغريا تابعا هلا، و فهو من ناحية يعد أحد نتائج هذه العملية وم         مبختلف أبعادها، 
   .مات األساسية واملؤثرة فيها، وبالتايل يعد متغريا مستقال عنهانيزناحية أخرى ميثل أحد امليكا

،  املتبادل بني اتمع املدين والتنمية املستدامة أمرا مؤكدا        التأثريومن هنا كان االرتباط و    
يق سلسلة من الـتغريات الثقافيـة والـسياسية واالقتـصادية           ىل حتق إدف  ملستدامة  فالتنمية ا 

اتمع " بالضرورة وجود    ككل تقتضي التنموية  ، والعملية   ة بالظاهرة التنموية  واالجتماعية املتعلق 
مبنظماته املختلفة اليت تناط ا مهمة القيام بالعمليات الالزمة اليت تقوم عليهـا التنميـة               " املدين

   .املستدامة
ليـات  من هذا املنطلق تربز أمهية الدراسة يف إبراز دور اتمع املدين وتأثرياـا يف عم              

  .التنمية املستدامة من خالل الوظائف اليت تؤديها يف اال التنموي
ولقد مت يف العديد من املؤمترات مناقشة تعزيز دور اتمع املدين يف التنمية املـستدامة،               
فدرست كيفية مشاركته، أي التدخل باملشاركة كمنهج من خالل التصميم وأساليب التنفيـذ          

 اتمع املدين ورسم استراتيجيات لبناء وتطوير القـدرات املؤسـسية   ويئة الظروف  ملشاركة   
وقد تعززت هذه   . والفردية، من خالل وضع األطر القانونية الضرورية لإلسهام يف صنع القرار          

العالقة خاصة بعد اإلعالن عن احلق يف التنمية يف الثمانينات وتكريس ذلك دوليـا وانعقـاد                
  .مؤمترات عديدة

شراك تنظيمات اتمع املدين أمهية بالغة، وذلك نظرا آلليات عملها املرنة     كما يكتسي إ  
واتصاهلا املباشر باتمع وتأثريها الفعال يف توجيه الرأي العام، حيث تعترب من أهـم الـشركاء     
الذين يعول عليهم يف تفعيل وإجناح وحتقيق التنمية املستدامة، إضافة إىل دور الدولة الرئيـسي               

  .  سات القطاع اخلاصودور مؤس
                                                                                        .   ويف الفصل املوايل سيتم التطرق إىل هذه األدوار يف حتقيق التنمية املستدامة
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  الفصل الثاين
  دور منظومة احلوكمة يف التنمية املستدامة
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تزال وسـتظل     والتنمية املستدامة من املوضوعات احلديثة اليت ال       وكمةمنظومة احل عد  ت
تعتـرب  ) منظومة احلوكمة(، ألا  القراروأصحاباهتمام االقتصاديني والساسة واملفكرين  تشد

مبادئها أو عناصرها، اليت تعزز وتـصون    خاللنم الضامن األساسي لتحقيق التنمية املستدامة
 توسيع قدرات البشر وخيارام وفرصـهم وحريـام االقتـصادية          رفاه اإلنسان، وتقوم على   

  .واالجتماعية والسياسية

ديد هلا هو التنمية     الدولية املهتمة بالتنمية تؤكد على معىن ج       اتمنذ فترة بدأت املنظم   ف
 أكدت الدعوة يف اآلونة األخرية على ضرورة انتظام األفراد واجلماعات من مجيع             باملشاركة إذ 

واملستويات يف مؤسسات من شأا اإلطالع بأمور ترتقـي إىل احتياجـام ودعـم              الشرائح  
مستواهم املعيشي وتنمية قدرات ومهارام الفردية لتحقيق التنمية املستدامة بشكل يقلل العبء            

  .لدور القطاع اخلاصاملدين دور شريك للدور احلكومي وعلى الدولة، حيث يصبح للمجتمع 

   ال البيئي واالجتماعي واالقتصادياتمع املدين يف ادور : املبحث األول
إن من بني أهم األهداف اليت يسعى إليها اتمع املدين من أجل حتقيق تنمية مـستدامة     

مع حتسني الظروف البيئية اليت يعيش      ... هو الرقي باإلنسان اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وعلميا        
  .فيها

    املدين يف اال البيئياتمعدور : املطلب األول
   يئة وعالقتها بالتنمية املستدامةتعريف الب: أوال

، الذي يعين بيت OIKOSكلمة بيئة مأخوذة من املصطلح اليوناين : تعريف البيئة -1
  )1( .أو مرتل

الذي أخذ منه الفعـل     " بوأ"يف العربية إىل اجلذر     " بيئة" ويعود األصل اللغوي لكلمة     
باء إىل الشيء، يبـوء، بـوءا، أي        ": لسان العرب "قال ابن منظور يف معجمه       ف ،"باء"املاضي  
أباءه  "نزل وأقام، تقول تبوأ فالن بيتا، أي اختذ مرتال، و يقال": تبوأ" سدد، و   أي" بوأ"رجع، و 

  .أي هيأه له وأنزله فيه" مرتال 

                                                
  .3.أمحد أبو اليزيد الرسول، مرجع سابق، ص - )1(
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ئة استقصاء مكـان    أنه حلسن البيئة أي هي    :  البيئة واملباءة، مبعىن املرتل، ويقال     :واالسم
   .)1(الرتول وموضوعه

بعدها تطور مفهوم البيئة، وأصبح ينظر إليها مبنظورها العاملي الشامل على أا مجيـع              
العناصر اليت تكون هذا الكوكب أو تؤثر عليه، فالبيئة هي التكوين الطبيعي لألرض وما حتويـه      

ومن مياه جوفية أو سطحية وما    يف باطنها أو على سطحها من معادن وصخور فاعلة أو خاملة،            
 مـن   تغلفهاينمو فيها أو بواسطتها من حياة بشرية وحيوانية ونباتية، ومن الطبقات الغازية اليت              

   .)2(أجل صيانتها ومحايتها وجعلها قادرة على جتديد طاقاا وحيويتها
رة وعلى ذلك ميكن القول أن البيئة هي كل ما حييط باإلنسان ويؤثر على احلياة بـصو           

  .مباشرة أو غري مباشرة
  :  عالقة البيئة بالتنمية املستدامة-2

د السكان بدرجة تفوق قدرة البيئة على استيعاا إىل جانب ذلـك قـام              لقد زاد عد  
األفراد وهم يف سعيهم ملقابلة حاجام بالعديد من املمارسات اليت أفرزت مـشكالت بيئيـة               

 مما أدى إىل نقص اإلنتاجية وزيـادة        ،تدهور التربة خطرية كتدمري الغابات واسترتاف املوارد و     
أعداد األفراد الذين يعانون من سوء التغذية واالفتقار إىل اخلدمات والتـسهيالت األساسـية              

 من هنا ظهرت رؤية جديدة للتنمية املستدامة        ،)3(...)مسكن مالئم، مياه نقية، صرف صحي     (
متواصلة من أجل تطوير جمتمعاا، وال شك أن        اليت تركز على أن الدول تسعى إىل حتقيق تنمية          

هذا ال ميكن حدوثه من خالل استراتيجيات التنمية السائدة اليت غالبا ما تكون مدمرة للبيئـة،                
 أساسا ملناقشة اخلطر البيئي الذي يهـدد هـذا          1992ونتيجة ملا سبق عقدت قمة األرض عام        

التنمية والبيئة جنبا جلنب وأن ال تتم       نه من الضروري أن تسري      أالكوكب، وأكدت هذه القمة     
التنمية على حساب البيئة، وال ينبغي يف املقابل للبيئة أن تكون عائقا يف السعي املـشروع إىل                  

 فالبيئة هي خمزون املوارد الطبيعية اليت يستخدمها األفراد لزيادة رفاهيتهم، والتنمية     حتقيق التنمية، 

                                                
  .8-7. ص ص،)2007دار الفكر اجلامعي،  :مصر(، السياحة والبيئةحممد الصرييف،  -)1(
  .131.، ص)2001الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، : عمان (اإلدارة والبيئة والسياسة العامةكامل حممد املغريب،  -)2(
 ،)2005يع، دار املعرفة اجلامعية للطبع والنشر والتوز: اإلسكندرية (قضايا التنمية يف الدول الناميةمرمي أمحد مصطفى وإحسان حفظي،  -)3(

    .212.ص
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 الرفاهية ويعين هذا أن اهلدف األساسي لكل مـن البيئـة            هي عملية متواصلة دف إىل زيادة     
 عليه فالتنمية األساسية، و والتنمية هو حتسني أساليب احلياة من خالل مقابلة احلاجات اإلنسانية           

وضع معوقات أمام البشرية لتحسني أوضاعها االقتصادية        ة تقلل من اخلسائر البيئية دون     ستدامامل
  .واالجتماعية
   الدولية احملفزة لدور اتمع املدين يف التنمية املستدامةاجلهود : ثانيا

) دور اتمع املدين يف محاية البيئة من أجل حتقيق التنمية املستدامة          (قد نادى ذا الدور     
يف العديد من املؤمترات، حيث يرى البعض أن دور مجعيات محاية البيئة برز ألول مـرة عـام                  

، وجاءت قمة   )UNEP( وتأسيس منظمة األمم املتحدة للبيئة       ملو تزامنا مع مؤمتر استوكه    1972
 للبيئة والتنمية يف العامل لعشر سنوات وخصص فيهـا       21 لتضع األجندة    1992دي جانريو    وري

، "شركاء من أجل التنمية املـستدامة     : "املنظمات غري احلكومية بعنوان    لتعزيز دور    27الفصل  
 يسبق املؤمتر العاملي السنوي لوزراء البيئة ويقدم له         دين امل وظهر فيما بعد منتدى عاملي للمجتمع     

اقتراحاته وتقريره حول املواضيع املدرجة على جدول أعماله، وجددت قمة جوهانسبورغ عام            
 التأكيد على دور اتمع املدين يف وضع وتطبيق ومراجعة سياسات واستراتيجيات التنمية           2002

  . )1(لقراراملستدامة على خمتلف مستويات صنع ا
  ):1972(ستوكهومل امؤمتر  -1

لقد كانت الفكرة السائدة وحىت بداية السبعينات عند كثري من متخذي القرار يف دول              
 بني االثـنني    خلطالعامل أنه باإلمكان إما حتقيق منو اقتصادي أو حتسني يف نوعية البيئة وأن أي               

 يعين تدين النمـو االقتـصادي،       كان ينطوي على نوع من املفاضلة أي حتسني يف نوعية البيئة          
 بالـسويد أصـدر     1972 جوان   17-5ستوكهومل املنعقد يف    ابيد أن مؤمتر    . والعكس صحيح 

مبادئ مشتركة تلهم شعوب العامل وترشدها يف جمال البيئة البشرية ضـمن مفهـوم التنميـة                

                                                
  ،   2009جانفي15  :، مت تصف املوقع يوم"مدخل آخر للحوار بني الشمال واجلنوب.. اتمع املدين ومحاية البيئة  "قاسم الربيدي، -)1(

Thawra.alwehda.gov.sy/- print- view.asp FilesName: 7308643632005 1206 122003-10K- 
  



                                                الثاين                                                                 دور منظومة احلوكمة يف حتقيق التنمية املستدامةفصل ال

 - 58 -

جلانب البيئي يف   ، ونتيجة لذلك اعترب هذا املؤمتر احلجر األساس يف خلق واقع يضع ا            )1(املستدامة
 عليه فقد مت ختليد اليوم الـذي بـدأ فيـه مـؤمتر        عند رسم السياسات التنموية وبناء    االعتبار  

اليوم اخلامس من جوان باعتبـاره       وجعله يوما عامليا للبيئة حيث حيتفل مجيع العامل ب         ملستوكهوا
  ". يوم البيئة العاملي"

ن حق أساسي يف احلرية واملـساواة       لإلنسا: "وقد جاء يف ديباجة إعالن استوكهومل أن      
ويف ظروف معيشة مرضية يف ظل بيئة تتيح له نوعيتها العيش يف كرامة ورفاهية ولـه واجـب         

  .)2("احل األجيال احلاضرة واملستقبليةصريح يف محاية البيئة وحتسينها لص
 ومن أهم ما توصل إليه املؤمترون يف استوكهومل هو مبدأ الشراكة بني الدول كبريهـا              
وصغريها، واملنظمات الدولية، واألفراد واملؤسسات واجلماعات يف محاية وحتسني البيئة بأبعادها           
الكاملة، فلم يعد اإلعالن مقصورا على احلكومات املوقعة عليه، بل مشل املنظمات الدولية املعنية           

 والنـساء   بالبيئة وكذلك األفراد الطبيعيني واملؤسسات االجتماعية ومجاعات الشباب والكهول        
  .  والسكان األصليني

  ):1992(مؤمتر ريو دي جانريو  -2
 نقطة حتول هامة، حيـث حتركـت        1972سجل مؤمتر استوكهومل عن البيئة البشرية       

، )3(األمم املتحدة لتنسيق أنشطتها عن طريق إنشاء برنامج األمم املتحدة للبيئـة أو اليونيـب               
ع الشراكة يف االهتمام بالبيئة عـن طريـق         توفري القيادة وتشجي   ":وتتلخص مهمة اليونيب يف   

ن اإلضرار حبياة األجيال     والشعوب وإعالمها ومتكينها من حتسني نوعية حياا دو        لألمماإلحياء  
وقد تلت مؤمتر استوكهومل العديد من املؤمترات العاملية اليت ركزت على ضرورة محاية         ". القادمة

مؤمتر ريـو دي    : ملستدامة ومن بني أشهر هذه املؤمترات     البيئة وإشراك اتمع املدين يف التنمية ا      
                                                

: التنمية املـستدامة واإلدارة اتمعيـة  ، يف ") متعددة األطرافاالتفاقيات البيئية(لقانون الدويل ودوره يف محاية البيئة  ا"عبد اإلله الوداعي،    -)1(
املنظمـة العربيـة   : البحرين(حممد بن إبراهيم التوجيري   : ، احملرر للحكومات املركزية واحملليات والقطاع العام واتمع املدين       األدوار املستقبلية 

 .106.، ص)مية اإلدارية واجلمعية العربية لإلدارة البيئيةللتن

  
 .30.أمحد أبو اليزيد الرسول، مرجع سابق، ص -)2(

  
 .30.، ص)2003املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، : مصر ()املبادئ واملمارسات(اإلدارة البيئية ة محدي صاحل، نادي -)3(
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، الذي حضره عدد من رؤساء الدول يفوق أي مؤمتر سابق لألمم            1992جانريو بالربازيل عام    
   .)1(املتحدة

حيتل البشر مركز االهتمامات املتعلقـة      : "بدأ األول من هذا التصريح على     لقد نص امل  
، كمـا مت يف هـذا   "عةة سليمة ومنتجة يف انسجام مع الطبي   بالتنمية املستدامة وهلم احلق يف حيا     

اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املنـاخ       : املؤمتر اعتماد اتفاقيتني دوليتني هامتني خبصوص البيئة      
 وقد وقعت معظم دول العامل على العديد من االتفاقيات إىل ضمان            .واتفاقية التنوع البيولوجي  

     .)2(ختاذ القرارأوسع مشاركة مجاهريية يف ا
الصادرة عن نفس املؤمتر على أربعة أجزاء، ميكن اختصارها  " 21أجندة القرن   "وتشمل  

   :)3(يف
ل التعاون الدويل، حماربة الفقر، تغيري األمناط م وتش،األبعاد االجتماعية واالقتصادية -

عمل من أجل التنمية    االستهالكية، محاية صحة اإلنسان وتوفري املستوطنات البشرية السليمة، ال        
  .املستدامة

 احلفاظ على املوارد وطريقة إدارا، وتشمل محاية الغالف اجلوي لـألرض، إدارة             -
األراضي، محاية الغابات، حماربة التصحر واجلفاف، تطوير املناطق اجلبليـة واملنـاطق الريفيـة             

العذبة، التعامل السليم مـع  عموما، احلفاظ على التنوع البيولوجي، محاية احمليطات وإدارة املياه          
  .املوارد السامة والضارة، إدارة النفايات اخلطرة واملواد املشعة

 مثل النـساء، الـشباب،      ، دعم الدور الذي تقوم به اجلماعات يف التنمية املستدامة         -
السكان األصليني، املنظمات غري احلكومية، السلطات احمللية والعمال والنقابات، رجال األعمال           

  .ناعة، العلماء والتكنوقراط والفالحنيوالص
 وتشمل متويل التنمية املستدامة ونقـل  ، أجندة الواحد والعشرين    أهداف  طرق تنفيذ  -

  . والوعيالتكنولوجيا والعلوم ونشر التعليم
                                                

  .53.، ص)نة نشرسشر املعرفة والثقافة العاملية، دون اجلمعية املصرية لن: مصر (البيئةدبلوماسية أمحد أمني اجلمل، مترمجا،  -)1(
  .31.أمحد أبو اليزيد الرسول، مرجع سابق، ص -)2(
دون بلد  (الوجيز الغريب للقانون البيئي الدويل: سلسلة القانون البيئي الصادرة عن برنامج األمم املتحدة للبيئةبرنامج األمم املتحدة للبيئة،  -)3(

   .18.، ص)1995 مطبوعات القانون البيئي، :نشر
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  ):2002(  مؤمتر جوهانسبورغ-3
لتنميـة  مت التأكيد جمددا على مفهوم التنمية املستدامة واملصادقة على خطة عامة لدعم ا            

، وبالرغم من أن هذه القمة خلت من والدة أية اتفاقية بيئية جديدة             )1(للعامل يف األلفية اجلديدة   
إال أا قد وضعت األساس ومهدت الطريق الختاذ إجراءات عملية لتمكني دول العامل من تنفيذ               

ريـو  "و" استوكهومل" وخاصة مؤمتر     العاملية  عن املؤمترات البيئية   نتجتاملبادئ واالتفاقيات اليت    
ستدامة خاصة الربنـامج العـاملي      لتحقيق التنمية امل  " ريو"مع التركيز على مبادئ     " دي جانريو 

الذي أعطى أمهية كربى ملـشاركة املنظمـات غـري احلكوميـة            ،  "21جدول أعمال القرن    "
  .يف محاية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة... واملؤسسات االجتماعية واألفراد 

    اتمع املدين يف محاية البيئةمسامهة: اثالث
لقد أصبحت اجلهود الذاتية والتطوعية ضرورة ملحة وعليه تتضاعف أمهية ما يقوم به             
اتمع املدين يف التنمية املستدامة، حيث فرض هذا األخري نفسه كعنصر فاعل يتسم باملسؤولية              

ية حمليا  ادة الوعي البيئي ومعاجلة املشاكل البيئ     من خالل زي   ،)2(والتحدي يف القضايا البيئية العاملية    
 وذلك بالقيام مبشاريع وتنفيذ برامج تكون أهدافها واضحة منذ البداية، إذ ال          أو وطنيا أو عامليا،   

ينحصر دور تنظيمات ومجعيات اتمع املدين يف االستشارة حبسب بل يتعداه يف الكـثري مـن              
ألن ، )3(البيئي من خالل التمثيل داخل بعض اهليئات العامة    احلاالت إىل املشاركة يف صنع القرار       

املشاركة هي العمود الفقري ألي جهد تنموي يستهدف النهوض باتمع واالرتقاء به، والعمل          
  .على حتسني مستوى حياة املواطنني اجتماعيا واقتصاديا

  :تعريف املشاركة -1
لتنمية سـواء بـالرأي، العمـل،       املشاركة هي إسهام أهايل اتمع تطوعا يف جهود ا        

، فيلعب الفرد من خالهلا دورا يف احلياة االجتماعية والسياسية يف بلده، وتتاح له              )4( ...التمويل

                                                
  .3.، ص)2005( 25 جملة اجلندول، "حل والدميقراطيةالتنمية املستدامة يف الوطن العريب من خالل احلكم الصا"كمال رزيق،  -)1(
  .329.، ص)1999عامل الكتب، : القاهرة (التربية البيئية بني احلاضر واملستقبلأمحد حسني اللقايف وفارعة حسني حممد،  -)2(
، )2004دار الغرب للنشر والتوزيع، : اجلزائر (دور اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية والنقابات حيي وناس، اتمع ومحاية البيئة، -)3(

  .131.ص
  .238.، ص)2002املكتبة اجلامعية، : اإلسكندرية(أساليب التخطيط للتنمية رشاد أمحد عبد اللطيف،  -)4(
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فرصة اإلسهام يف وضع األهداف العامة تمعه، واقتراح أفضل الوسائل لتحقيق تلك األهداف             
اهلامة واحليوية اليت م الـوطن هـو        وعلى هذا األساس يعترب اإلنسان القادر والواعي باألمور         

   .)1(احملدد الرئيسي ألهداف التنمية، ولكن أيضا على مستوى املشاركة يف تلك األهداف
  : أهداف املشاركة-2

   :)2(ختتلف أهداف املشاركة نظرا ألمهيتها يف الربامج التنموية
جيابية يف رفـع    أي أن املشاركة ميكن أن تسهم بإ      :  املشاركة وسيلة لتحقيق التكلفة    -

  .جزء من العبء عن كاهل بعض املؤسسات
ألا تقرب وجهات   :  املشاركة وسيلة لضمان التأييد السياسي والشعيب للمشروعات       -

النظر بني تطلعات اجلماهري ومطالبهم من احلكومة أو ممثليهم النيابيني ومن واقع اإلمكانيـات              
  .احلقيقية

 املشاركة جند مجاعات اتمـع تطالـب        بدون:  املشاركة مطلب اقتصادي تنموي    -
 بينما مـشاركة    ،بالعائد السريع واملادي امللموس ملشروعات التنمية خاصة املرتبطة باالستهالك        

القيادات وتفهمها لألوضاع ميكن أن يساعد يف أن تعي اجلماهري أمهية املشروعات اإلنتاجية يف              
  .ية لصاحل مستقبل اتمعالتنمية وتأجيل بعض احلاجات املادية أو االستهالك

أصبحت الدول  :  املشاركة وسيلة لتحقيق التوظيف األمثل للمساعدات االجتماعية       -
املاحنة للقروض على قناعة كاملة بأن الوسيلة املأمونة لالستخدام األمثل هلذه املساعدات ال بـد          

ا ستكون على يقني    وأن يكون من خالل القنوات التطوعية أو القائمة على املشاركة األهلية أل           
  .من االستخدام األمثل لصاحل اجلماهري احملتاجة

نظرا ملعايشة املشاركني مـن     :  املشاركة ضمان لتحديد جمتمعات احلاجة أو املشكلة       -
  .أبناء اتمع ملشكالم، مما يسهل حصر العدد وتوزيع االستحقاقات

                                                
 – تفعيل –تأصيل : املشاركة الشعبية واإلصالح، يف "املشاركة الشعبية والتنمية، دراسة يف املعوقات البنائية والشفافية"حممود عودة،  -)1(

  .9.، ص)2007دار العلوم للنشر والتوزيع، : مصر(، احملرر، عفت حممد الشرقاوي جتارب واقعية
املكتب : اإلسكندرية () حبوث العمل وتشخيص اتمع–االستراتيجيات-الجتاهات املعاصرةا(لية تنمية اتمعات احملأمحد مصطفى خاطر،  -)2(

   .232-230.، ص ص)2005اجلامعي احلديث، 
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اذ القرار وتزيد مـن عـدد        املشاركة وسيلة لتنمية قدرات املواطنني على عملية اخت        -
 واكتـشاف   صناع القرار يف اتمع، مما يساهم يف تكوين الكوادر الفعالة يف مجيع اـاالت             

     .)1(القيادات على خمتلف املستويات
 املشاركة وسيلة لتحسني فعالية املشروعات، فحىت لو مل يكن املنتفعون مشاركون يف      -

 تسعى إىل احلصول علـى آرائهـم يف صـنع وتنفيـذ             العملية، فإن إدارة شؤون املشروع قد     
  .  )2(املشروع

  : وتتجسد املشاركة من خالل دور اتمع املدين يف محاية البيئة واملتمثل يف
ونعين بالتربية البيئية حماولة جتنب الكـثري مـن   : دور اجلمعيات يف التربية البيئية -أ

 وغريه من األحياء على األرض عـن طريـق          املشكالت البيئية اليت دد نوعية حياة اإلنسان،      
، ويتمثل دور اجلمعيات يف نشر      )3(الفات املعقدة اليت تربط اإلنسان بالبيئة     توضيح املفاهيم واخل  

مسؤوليام، تنميـة وتطـوير      تدريب األفراد لتحمل  (التربية البيئية من خالل عرض مضموا       
، كيفيـة حتديـد     ...)اء الضرر البيئي    تقة وا الشعور باملواطنة، تنشئة السلوك املبين على الوقاي      

اجلمهور املخاطب، األماكن اليت ميكن من خالهلا الوصول إىل اجلمهور والزمن املفضل لالتصال             
  .به

، )4("التوعية بالقدوة "ون أجنح أنواع العمل البيئي هو       قد يك :  الدور التحسيسي  -ب
 اليت تتاح هلا للمشاركة يف محايـة  حيث ال ينحصر دور اجلمعيات يف الصالحيات واإلمكانيات 

البيئة وإمنا يتعداه إىل حتسيس املواطنني ونشر الوعي وتعريف األشخاص حبقهم يف العيش يف بيئة               
  .نقية

ئة مجعية محاية البي  " والدور التحسيسي يف نشاط      ويتضح دور اجلمعيات يف التربية البيئية     
 يف اتمع، مـن  " التوعية البيئية "أو  " فة البيئية الثقا" اليت تقوم بدور كبري يف ترسيخ        "يف الكويت 

                                                
رسالة دكتوراه يف العلوم )" (دراسة ميدانية لشعبية الزاوية (1998املشاركة يف صنع القرار يف ليبيا منذ سنة "عبد احلكيم عمار ناجي، -)1(
  .25.، ص)2005قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر،  سياسية،ال
إدارة شؤون الدولة ، يف "املشاركة الشعبية يف إطار مفهوم إدارة شؤون الدولة واتمع دراسة لربنامج شروق"سيمر عبد الوهاب، -)2(

  .270.، ص)2001استشارات اإلدارة العامة، القاهرة، مركز دراسات، و(سلوى شعرواي مجعة : ، احملررواتمع
  .75.ص): 1997 (215 جملة املستقبل العريب، "ي البيئيأثر وسائل اإلعالم يف تكوين الوع"حممد خليل الرفاعي، -)3(
  .17.، ص2007، سبتمرب جملة البيئة والتنمية، "يئي يف امتحانات الثانوية العامةنص ب"جنيب صعب، -)4(
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 سـنويا  تفـل إعداد برامج تلفزيونية خاصة عن البيئة، كما حتخالل مجلة من النشاطات أبرزها  
بيوم البيئة العاملي، وذلك باستخدام كافة وسائل اإلعالم لتنبيه الرأي العام بأمهية وضرورة محاية              

طنني باملوضوع اخلاص الذي حيدده برنامج األمم املتحدة للبيئـة   البيئة، والتركيز على توعية املوا    
فة يف أسبوع من كل سنة حتـت اسـم          كل عام، ومن نشاطاا أيضا القيام حبملة إعالمية مكث        

 تعقد خالهلا الندوات وتصدر النشرات وتشارك التالميذ يف محـالت توعيـة             ،"أسبوع البيئة "
ية تشجع الناس على املشاركة يف مسابقات للصور البيئية         كما أن اجلمع  ). التربية البيئية (خاصة  

إىل جانب كتيبات حتت    " البيئة"تتضمن كيفية تعامل اإلنسان مع البيئة، إضافة إىل إصدار جملة           
 قضية بيئية تغطي خمتلـف جمـاالت البيئـة          15،  2008، ونشرت حىت عام     "قضايا البيئة "اسم  

  .)1(الطبيعية
  :وذلك من خالل: رة القرارات البيئية مشاركة اجلمعيات يف بلو-ج
مـؤمتر اسـتوكهومل   :  مثلاملشاركة يف عقد املؤمترات اخلاصة بالبيئة والتنمية املـستدامة    

، برنامج األمم املتحدة للبيئة، برنامج مونتيفيديو للتطوير واملراجعة الدوريـة للتعـاون          )1972(
، فضال عن هذا،    )2002(جوهانسبورغ  ، مؤمتر   )1992 (، مؤمتر ريو دي جانريو    )1981(البيئي  
الذي عقـد يف    " ة والدولية يف التنمية املستدامة    الدور التكاملي للتنظيمات غري احلكومي    "مؤمتر  

، الذي نوه بأمهية دعم اجلمعيـات والتنظيمـات غـري     2002 مارس   06 إىل   04دولة قطر من    
بشكل خاص، ومت التطرق إىل هذا      احلكومية يف حتقيق التنمية املستدامة بشكل عام ومحاية البيئة          

لجمعيات والتنظيمات  بناء القدرات الذاتية ل   "األوىل حتت عنوان    : ل ورشتا عمل  األمر من خال  
احتياجات اجلمعيات والتنظيمات غري احلكومية وكيفية      "، والثانية كانت بعنوان     "غري احلكومية 

  .)2("ملستدامة للمجتمعاتجلة التنمية االتعامل مع املؤسسات الدولية للتسريع يف دفع ع
وتتجلى ممارسة الضغوطات على احلكومات مـن       : ممارسة الضغوطات على احلكومات     

  : طرف تنظيمات اتمع املدين يف املثالني اآلتيني
ة هولندية صغرية تـدعى     أين أثارت فيها كارثة بيئية املواطنني، وقعت يف قري        : األول

مجاعة صغرية منظمة من املواطنني على وثائق تظهر        ، عندما حصلت    1979يف عام   " ليكر كرك "
                                                

  .135.ص): 2008 (02 جملة البحوث والدراسات اإلنسانية، "ة املالئمة بيئياتمع املدين كفاعل أساس يف دعم التنميا"موسى حلرش،  -)1(
  .143.سابق، ص الرجعامل -)2(
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أن حكومتهم احمللية قد مسحت بطمر النفايات الكيماوية دون تصاريح سليمة، توجهت اجلماعة       
 يف   برميال من األصباغ والنفايات الصناعية قـد طمـرت         1650ة باألدلة على أن     لحوهي مس 

دا من األخبار الـيت ذكـرت بـأن         كان احملتجون غاضبون ج   منطقتهم، إىل الصحف احمللية،     
املسؤولني يف حكومتهم احمللية قد أصدروا إذنا بالتخلص من النفايات بأثر رجعي، ودون تعليق              
أو جلسات استماع عمومية، فقاموا بعرض قضيتهم مباشرة على احلكومة الوطنية، وعلى الرغم             

إـا قـد ردت علـى    من أن احلكومة الوطنية كانت تفتقر إىل أي تفويض تشريعي واضح، ف       
فقد شحنت مياها للشرب معبأة يف زجاجـات، وأخلـت          : شكواهم بإجراءات مثرية للدهشة   

السكان واشترت منازهلم بسعر األسواق، وأمنت كل شيء حىت النقود الالزمة لرعاية األطفال             
   .)1(أثناء التخلية، وأمدت املواطنني باملال الالزم لتوكيل حمامني ملساعدم

 يف عملية إزالة الغابات االستوائية، إذ تبىن االحتاد الدويل للحفاظ علـى             يتمثلو: الثاين
 تضم يف عـضويتها دوال ووكـاالت        منهجيةالذي يعد   ) (IUCN(الطبيعية واملوارد الطبيعية    

، يف رد فعلها    1972قضية الغابات االستوائية للمرة األوىل عام       ) ميةحكومية وأخرى غري حكو   
لربازيلية الذي يقضي باإلسراع يف عملية نـشر املـستعمرات واملـشاريع            على قرار احلكومة ا   
امييلـو غراسـتا   "ليت وجهت إىل الـرئيس الربازيلـي   تضمنت الرسالة ا. التنموية يف األمازون  

إىل " كوليـدج .هارولد ج"ويدعى ) IUCN(واليت محلت توقيعات كل من رئيس    " زوميديسي
إشـارة إىل   " برنـارد " اهلولندي   األمري) WWF(ية  جانب رئيس الصندوق الدويل للحياة الرب     

وكما " ية تنمية األمازون بعني االعتبار    احلاجة إىل أخذ املشكالت البيئية اليت تنطوي عليها عمل        "
 االهتمام بتلك القـضية بـشكل       تنامى . تلك الرسالة احلكومة الربازيلية    كان متوقعا أزعجت  

بتـبين قـضية    ) WWF(و  ) IUCN(قامت  ف ،متسارع وبتشجيع من املنظمات غري احلكومية     
 مت إضافة قطاع خاص بالبيئة واملـوارد الطبيعيـة إىل           1977غابات املطر االستوائية، ويف عام      

املنظمات األمريكية واخلارجية بفعل املساعدة، كما بدأت وكالة اإلمناء الدويل ترعى املـشاريع       

                                                
شر والتوزيع، ألهلية للنا: بدون بلد نشر (سياسات اخليار االجتماعي يف أمريكا وأوروبا واليابان: السياسات العامة املقارنة ترمجة مراجعة، -)1(

  .467.ص، )1989



                                                الثاين                                                                 دور منظومة احلوكمة يف حتقيق التنمية املستدامةفصل ال

 - 65 -

ام الكونغرس بعقد جلسات استماع حول   ق 1980اليت تستهدف إدارة املوارد الطبيعية، ويف عام        
   .)1(عمليات إزالة الغابات االستوائية

 يف اال البيئي، أما دوره يف اال االجتماعي فهـذا      هذا فيما خيص دور اتمع املدين     
  . ما سيتم تناوله فيما يلي
   تمع املدين يف اال االجتماعيدور ا: املطلب الثاين

البيئي إضـافة إىل الـدور   ال  مع املدين دور مهم وفعال يف ا      كما سبق الذكر فللمجت   
الذي يلعبه يف اال االجتماعي مثل دوره يف توفري األمن والسالم من خالل إجياد بيئة موائمـة              

كذلك دور يف جمال حتـسني مـستوى        له   و حتالل ونبذ التهديد بالعدوان،   مبا يف ذلك إاء اال    
 واالرتقـاء باخلـدمات     متكاملـة تطوير سياسات سكانية    السكن والصحة من خالل تعزيز و     

، ومن  )2(الصحية األولية وتدعيم برامج التوعية للنهوض بتنظيم األسرة ورعاية الطفولة واألمومة          
ىل دور اتمع املدين يف مكافحة الفقر الذي سوف يظـل يف            إ سيتم التطرق خالل هذا املطلب    

 مجيع املناطق، فلقد حتقق بعض التقدم ولكن بعيـدا          مقدمة الشواغل وستزداد مكانتها بروزا يف     
وتفيد مصادر البنك الدويل أن نسبة سكان العامل الذين يعيـشون بـدوالر             . عن القدر الكايف  

 2001 وحبلول عام    ،1993 مليار نسمة يف عام      1.2 أو   %22واحد أو أقل يف اليوم كانت تبلغ        
 نسمة بقليل جدا ويرجع الفضل يف ذلـك          أو أكثر من مليار    %17.8اخنفضت هذه النسبة إىل     

 اخلرباء ذلك إىل احلروب واألمراض الفتاكة       يعزيآلسيا أساسا، بينما تفاقم الوضع يف إفريقيا و       
والنظام التجاري اجلائر وندرة االستثمارات وسوء اإلدارة، وإذا استمرت االجتاهات احلالية فإن            

 من سـكان    %09 أو بنحو    2015لول عام    مليون نسمة حب   620أعداد الفقراء قد تنخفض إىل      
إىل بلوغ اهلدف األول من األهداف اإلمنائية       ال    رغم هذا فإن العامل ليس يف طريقه       العامل، لكن 

وال إىل حتقيق األهداف اإلمنائيـة      ) 2015أي احلد من الفقر مبقدار النصف حبلول عام         (لأللفية  
  .)3(ا بديناميات الفقراألخرى لأللفية واليت يرتبط معظمها ارتباطا مباشر

                                                
  .204.، ص)2005دار البشري، : عمان( ، نشاط بال حدودلينا محدان، مترمجا،  -)1(
  ،2009جوان8 : يوم املوقع، مت تصفح"مبادرة التنمية املستدامة يف املنطقة العربية "جامعة الدول العربية، -)2(

www.unep.org.bh/Newsroom/pdf/(g)Arabic%20imitiative%20wssd.Arabic.doc.  
: وثيقة نقاش من أجل( "ا واالجتاهات والتحديات الرئيسيةبعض القضاي: التأمل يف مستقبل دور اليونسكو"جمموعة آسيا واحمليط اهلادي،  -)3(

   ).2006 ماي 2املشاورة العاملية بشأن مستقبل دور اليونسكو، 
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   لفقر وعالقته بالتنمية املستدامةتعريف ا: أوال
  :تعريف الفقر -1

إذا قل ماله، ويقال يف املؤنـث       " ، يفقر فقر"لغىن، والفقري مجع فقراء، يقال      الفقر ضد ا  
سفيهة وسفهاء، وكقولنا املرأة فقيهة ونسوة فقهاء، وقيل إن مؤنثها          : فقرية ومجعها فقراء فتقول   

أغىن اهللا  : "املفاقر هي وجوه الفقر، فتقول    فتقول امرأة فقرية ونسوة فقائر، و     ) فقائر(مع على   جي
  . "، وسد اهللا مفاقره، أي أغناه وسد وجوه فقرههرمفاقره أي وجوه فق

 من ظهره فانقطع صلبه من شدة الفقر،        ة املفقور، وهو الذي نزعت فقر     :والفقري معناه 
  .أي أعرته فقارها" أفقرت فالنا ناقيت: " فتقولعارةوقد ورد الفقر مبعىن اإل

هو املعىن املشهور من بني تلك املعـاين        ، و  للفقر هو قلة املال وشحته     الشائعلكن املعىن   
   .)1(اللغوية حبيث إذا أطلق لفظ الفقر فهم منه أنه ضد الغىن

ـ "هو  -1990حسب القمة العاملية حول التنمية االجتماعية عام        -والفقر   صف حالة تت
الغذاء، مـاء الـشرب النقـي،     : باحلرمان الشديد من حاجات اإلنسان األساسية واليت تشمل       

 وهذا التعريف أكثر مشوال من التعريـف        ،"الرعاية الصحية، املسكن، التعليم، اإلتاحة للمعلومة     
  .)2("دخل أقل من دوالر واحد يف اليوم: "االقتصادي
  :عالقة الفقر بالتنمية املستدامة -2

إلنسان هو حمور التنمية املستدامة لذا ولتحقيق هذه األخرية وجب االسـتمرار يف             إن ا 
 وينبغي  ،صحة وتعليم السكان احلاليني من أجل عدم خلق ديون اجتماعية على األجيال القادمة            

عدم استخدام املوارد بأسلوب خيلق ديونا بيئية عن طريق إساءة استغالل طاقـة األرض علـى                
ية املستدامة توزيـع    وبصورة عامة يشمل أدىن حد من متطلبات حتقيق التنم        التحمل واإلنتاج،   

 أوفر صحة وأفضل تعليما، حكومة ال مركزية تقوم على مزيد مـن املـشاركة،               أكثر إنصافا، 
القضاء على الفقر ألن الفقر ظاهرة متعددة األبعاد، فاملفهوم نفسه يعرب عن وضع اقتصادي هو               

                                                
، )2009 (1 جملة اجلامعة اإلسالمية، ")دراسة قرآنية موضوعية(عالج مشكلة الفقر "رب، عبد اهللا السالم محدان اللوح وحممود هاشم عن -)1(

  .317.ص
   www.sjph.net.sd/Files/vol2i4p232.pdf ،2009ماي08 :حممد عثمان عبد املايل، مت تصفح املوقع يوم -)2(
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 وضع اجتماعي هو االستبعاد والتهميش، وظل يشكل مصدر ديد          الفقر املادي، كما يعرب عن    
، )1( الغنية أو الفقـرية    تلألمن االجتماعي بشكل خاص والتنمية بشكل عام، سواء يف اتمعا         

ألن الفقر يضعف من قدرة الشعوب على التنمية، بالنظر إىل األجيال اليت ينتجها حيث تكـون         
 إعطاء أمهية ملشكل البطالـة،      ، لذا وجب  )2(عرب األزمان ضعيفة جسميا وعقليا كما أنه ينتشر       

  .فاملتعطل سيكون دائما فقريا وهذا ما سيؤثر على مستوى الفرد يف مجيع النواحي
   مكافحة الفقر والتهميش االجتماعيدور اتمع املدين يف  :ثانيا

 أشـكال   يعترب جمال مكافحة الفقر والتهميش االجتماعي اال األول الذي برزت فيه          
التضامن، فاتمع املدين يعمل على البحث ومجع إحصائيات املعوزين، وهـذا عـن طريـق               
اجلمعيات باعتبارها األقرب للمواطن وممثليه أمام اإلدارة، فبعد إنشاء قوائم املعـوزين تقـوم               
 بتقدميها للجهات اليت توزع خمتلف اإلعانات املخصصة هلم وخمتلف الفئات احملتاجة، وبالتـايل            

تأخر يف تقدميها، ويظهر دور اتمـع        ضمان اإلعانات هلم وضمان عدم ال      تكون حريصة على  
ت الطبية، اإلعانـات    اإلعانات االجتماعية لألطفال، اإلعانا   : املدين يف تكريس قيم التضامن يف     

   .)3(اخل...االجتماعية
   :وحملاربة الفقر واحلد من التهميش االجتماعي يعمل اتمع املدين على

  :  تدعيم التعليم-1
تساعد اجلمعيات النشطة على حتقيق هدف التعليم قبـل         " للجميعالتعليم  "من منطلق   

الـيت  ) براك(التمدرس لصاحل مجيع األطفال، وهذا ما قامت به جلنة بنجالديش لتطوير الريف             
 مـن التعلـيم     قدمت برناجما للتعليم االبتدائي غري الرمسي ألطفال الفقراء، والريفيني واملتسربني         

                                                
 :التنمية املستدامة واإلدارة اتمعيةراطية وحقوق اإلنسان، يف رواء زكي يونس الطويل، استدامة املوارد مسؤولية مشتركة يف ظل الدميق -)1(

املنظمة العربية للتنمية اإلدارية واجلمعية العربية لإلدارة : املنامة (للحكومات املركزية واحملليات والقطاع اخلاص واتمع املدين األدوار املستقبلية
  .151-143. ص، ص)البيئية

" كتاب بدائع السلك يف طبائع امللك أليب عبد اهللا بن األزرق منوذجا:  ترشيد احلكم يف تراثنا العريب اإلسالميموضوعية"الطاهر سعود،  -)2(
، )2007أفريل  9-8، سطيف، اجلزائر، "احلكم الراشد واستراتيجيات التغيري يف العامل النامي: "ورقة حبث قدمت يف امللتقى الدويل حول(

  .56.ص
: اجلزائر (-دراسة حول اجلانب النظري والواقع اجلزائري–، النشاط العمومي احمللي والتنمية احمللية املستدامة إلدارةاملدرسة الوطنية ل -)3(

  .139.ص) 2007-2006املدرسة الوطنية لإلدارة، 
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والذين ال يستطيعون احلصول على التعليم الرمسي، حيث أنشأت مدارس لتعليم األطفال مـن              
 طالبـا ومعلـم واحـد،    33 عاما، تتكون هذه املدارس من حجرة واحدة ا    14 إىل   08عمر  

 قامت  2006وتركز على تعليم الرياضيات والدراسات االجتماعية واللغة االجنليزية، وحىت عام           
 ألف مدرسة للتعلـيم     16 ألف مدرسة ابتدائية وما يقرب من        21 بإنشاء ما يقرب من      )راكب(

 من بينهم مـن     %66( مليون من األطفال     101التحق ما يقرب من      2003االبتدائي، ويف عام    
 منهم  %65 ( ماليني طفل  3، حيث ضمت هذه املدارس ما يقرب من         )براك(مبدارس  ) الفتيات
 منهم مبستويات أعلـى     %91مليون طفل والتحق     201 ما يقرب من      كما خترج منها   ،)فتيات

   .)1(يف الدراسة
  :نسني ضمان العدالة بني اجل-2

نظرا للتحوالت املختلفة يف منط احلياة أصبح اهلدف األساسي للجمعيات ليس فقـط             
اندا على  ففي رو،تدعيم التعليم وضمانه لصاحل اجلميع وإمنا تعداه إىل ضمان العدالة بني اجلنسني   

سبيل املثال أولت منظمات التنمية أمهية كبرية للمرأة كي تقلص من عملية الفقر، فبعد مـذابح     
، قامت النساء بتنظيم أنفسهن وإنشاء حتالفات فاعلة عـرب اتمـع       1994رواندا اجلماعية عام    

سة لتمكني  املدين واحلكومة والربملان للضغط باجتاه املساواة، وقد أوجدت احلكومة وزارة مكر          
، وهذا نوع من أنواع الضغط )2(2001املرأة، وسياسة وطنية للنوع االجتماعي، مت إعدادها عام         

الذي متارسه اجلمعيات األهلية بصفة خاصة واتمع املدين بصفة عامة على احلكومات من أجل            
  .حتقيق أهدافها

  :ومكافحة األمراض املتنقلة) خاصة األمهات( ضمان صحة النساء -3
يف هذا اإلطار تقوم اجلمعيات مبلتقيات وأيام دراسية حول األمراض املتنقلـة، وهـذا              
مبشاركة أطباء لتحسيس وتوعية األطفال، خاصة يف مقر اجلمعيات، كما تقوم أيضا بتخصيص             
أيام لتوعية األم احلامل وكيفية محاية طفلها، خاصة وأن هناك عالقة قوية بني الصحة والفقـر،                

حياة اإلنسان، وهو أكرب عدو للصحة وللتنمية، فقد تسبب مرض اإليدز يف إحدى         فالفقر يدمر   
 آالف يوم عمل ضائع على مدى عامني، كما اخنفض اإلنتـاج            8شركات السكر يف كينيا يف      

                                                
  .79.ص): 2008 (174 جملة السياسة الدولية، "جنة بنجالديش لتطوير الريف "أمرية حممد عبد احلليم، -)1(
  .117.، ص)2008 (174، جملة السياسة الدولية، "تمع املدين والتنمية يف إفريقياا"لد حنفي علي، خا -)2(
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، %1000 وتكاليف الرعاية الطبية     %500، وزادت تكلفة اإلنفاق على اجلنازات       %50بنسبة  
ثلة يف إحدى شركات التعدين يف بتسوانا، لذا كان لزاما علـى  ومت كذلك التوصل إىل نتائج مما 

منظمات اتمع املدين أن تؤدي دورها املنوط ا ملواجهة مثل هذه األمراض، ففـي أوغنـدا                
 )اإليدز(بدأت خدمات اإلغاثة الكاثوليكية براجمها األوىل اخلاصة مبرضى نقص املناعة املكتسبة            

 خدمات اإلغاثة الكاثوليكية من خالل شبكتها الواسعة من          يف ماسكا، وتنخرط   1989يف عام   
األبرشيات الكاثوليكية ومؤسسات الرعاية الصحية وغريها من املنظمات الدينية، يف توفري طائفة       

  .)1(من اخلدمات اليت جتمع بني رعاية املصابني ومنع وقوع إصابات جديدة
  :حتسيس أفراد اتمع -4

ين دورا كبريا من خالل القيام بتحسيس جل أفراد اتمـع           تؤدي منظمات اتمع املد   
 وكمثال عن ذلك مـا      ،بضرورة مكافحة الفقر وحقهم يف العيش واستغالل كل املوارد املتاحة         

 واحلكومة املغربية   يف املغرب مبشاركة ممثلني عن اتمع املدين املغريب       " فضاء اجلمعوي ال"قام به   
ما هو دور اتمع    – سنوات   5قمة األلفية بعد    "ا وطنيا بعنوان     حيث نظم مؤمتر   واألمم املتحدة، 

، حيث مت تنظيم وقفة حتسيسية أمام مقـر األمـم     2005سبتمرب   11و 09بني  " -؟املدين املغريب 
 من أجـل    –ونداء احلركة املدنية باملغرب   "مت من خالله توزيع شرائط بيضاء       املتحدة يف الرباط    

ون قد وجهوا رسالة إىل الوزير األول يف املغرب حول التـزام            وقد كان املنظم  " مكافحة الفقر 
   .)2(املغرب بأهداف األلفية للتنمية

إضافة إىل الدور الذي يقوم به اتمع املدين يف اال البيئي واالجتماعي، فإنه يقـوم                
  .كذلك بدور بارز وجلي يف اال االقتصادي

  
  
  
  

                                                
  .117.خالد حنفي علي، املرجع السابق، ص -)1(
  ،2009ماي08 :، مت تصفح املوقع يوم"تعليق حول قمة األمم املتحدة والتقدم يف حتقيق أهداف األلفية للتنمية "،12نشرة الشبكة  -)2(

www.ammd.org/newslatter/september/13.doc.  
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  اال االقتصاديدور اتمع املدين يف : املطلب الثالث
وكمثال عن هذا الدور الذي يقوم به اتمع املدين يف اال االقتصادي، دوره يف دفع               
الشركات سواء كانت عامة أو خاصة على حتمل املسؤولية االجتماعية عند سـعيها لتحقيـق               

  .أرباحها
  تعريف املسؤولية االجتماعية وعالقتها بالتنمية املستدامة : أوال

  : املسؤولية االجتماعية تعريف -1
، قال ديف باكارد أحد مؤسسي شركة هيلوت باكارد الشهرية          1939يف عام     

أعتقد أن كثريا من الناس يفترضون خطأ أن الشركات تقـام لتحقيـق             "يف صناعة املعلومات    
األرباح، وعلى الرغم من أمهية ذلك، إال أننا جيب أن نبحث بعمق أكرب عن أسباب وجودنـا،     

سنصل حتما لنتيجة مؤداها أن جمموعة من الناس تتفق سويا على إنشاء مؤسسة يطلـق   وحينئذ  
عليها شركة للعمل معا، على حتقيق هدف ما كان يف استطاعة أي منهم أن حيققه منفردا ومن                 

   .)1("هنا فإم يقدمون خدمة للمجتمع
إن املسؤولية  : "لويف اخلمسينات قام مليتون فريدمان بتعريف املسؤولية االجتماعية فقا        

األساسية ملؤسسات األعمال يف النظام االقتصادي احلر تتلخص يف حتقيق األرباح بـشرط أال              
يتعارض ذلك مع القواعد األساسية للمجتمع، سواء ما هو منها موجـود يف القـوانني أو يف                 

  ".األعراف والقيم االجتماعية
 هاورد باون أول تعريف هلذا      أسس" املسؤولية االجتماعية ورجل األعمال   "ويف كتابه   

  ".التزام مؤسسات األعمال بأداء أنشطتها حبيث تتوافق مع أهداف وقيم اتمع"املفهوم بأنه 
أما يف الستينات، فقد طور كيت ديفيد ما يعرف بالقـانون احلديـدي للمـسؤولية               

هـا يف   االجتماعية والذي يربط بني حجم تلك املسؤولية وحجم مؤسسة األعمال ومدى تأثري           
  .اتمع

                                                
التنمية املستدامة واإلدارة برنامج مؤسسات األعمال للتنمية املستدامة، يف : إبراهيم عبد اجلليل السيد، املسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال -)1(

املنظمة : البحرين(حممد إبراهيم التوجيري :  احملرر،اتمع املديناملستقبلية للحكومات املركزية واحملليات والقطاع اخلاص و األدوار: اتمعية
  .36.، ص)نة نشرسدون العربية للتنمية اإلدارية واجلمعية العربية لإلدارة البيئية، ب
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يف السبعينات برزت نظرية أصحاب املصلحة والذين امتدوا ليشملوا ليس فقط محلـة             
األسهم ولكن كل ما يتعامل مع مؤسسة األعمال مثل العاملني فيها، والعمـالء ومؤسـسات               

  .اتمع الذي تعمل يف إطاره
االجتماعيـة  املـسؤولية   "وخالل الثمانينات كثرت الدراسات اليت دف إىل حتديد         

وكيف ميكن قياس الفوائد اليت تعود منها على مؤسسات األعمال واتمـع،            " لقطاع األعمال 
  .وبدأت البحوث للربط بني حتقيق األداء االقتصادي مع االلتزام بقيم اتمع وأهدافه

، ومع تطور مفهـوم    )1992(ومع بداية السبعينات وخاصة بعد مؤمتر ريو دي جانريو          
" املسؤولية االجتماعيـة  "ستدامة بأبعاده الثالثة، بدأت مرحلة جديدة يف تطور مفهوم          التنمية امل 

الصادرة عن مؤمتر ريو إىل ضرورة تبين قطاع األعمال مفاهيم          " 21أجندة القرن "حيث أشارت   
محاية البيئة من خالل استخدام تقنيات وأساليب اإلنتاج األنظف من أجل حسن استخدام املواد             

  .)1(الطبيعية
برناجمـا  " الس العاملي لألعمال من أجل التنمية املـستدامة       " أطلق   1998ويف عام     

يهدف إىل التحديد الدقيق ملفهوم املسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال وكيفية حتويله من جمرد             
مفهوم نظري إىل ممارسات عملية داخل مؤسسات األعمال، باإلضافة إىل حتديد األدوار بـني              

األعمال واحلكومات من أجل تبين هذا املفهوم ونشره على نطـاق واسـع، وقـد               مؤسسات  
" املسؤولية االجتماعية لقطاع األعمـال    "أسفرت تلك اجلهود عن االتفاق على تعريف مفهوم         

التزام مؤسسات األعمال باملسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، والعمل مع       "والذي مفاده   
، وبـشكل أبـسط     "وكافة مؤسسات اتمع من أجل حتسني نوعية احلياة       العاملني وعائالم   

   .)2(فاملسؤولية االجتماعية هي النظر إىل الشركة كمواطن جيد
 أطلق السكرتري العام لألمم املتحدة مبادرة تعرف باالتفـاق العـاملي            2000ويف عام     

ئ متفق عليهـا بالفعـل   وهي مبادرة تدعو مؤسسات األعمال إىل االلتزام الطوعي بعشرة مباد    
، ...مبعرفة اتمع الدويل من بينها حقوق اإلنسان، قوانني العمل، محاية البيئة، مكافحة الفساد              

                                                
ر اجلامعية، الدا: القاهرة (تطبيقات احلوكمة يف املصارف"  التجارب– املبادئ –املفاهيم "حوكمة الشركات طارق عبد العال محاد،  -)1(

  .3.، ص)2005
  .3.صاملرجع السابق،  -)2(
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 من مؤسسات األعمال على مـستوى العـامل،         2144وقد شارك يف هذه املبادرة الطوعية حنو        
مم املتحدة ومنظمة العمـل  الربنامج اإلمنائي لأل: باإلضافة إىل جمموعة من املنظمات الدولية مثل     

 شركة، هذا ما يوضح ضعف املـشاركة  41، وقد بلغ عدد الشركات العربية حوايل      ...الدولية
  .يف هذه املبادرة

 أحد املراكـز    1997 أصبحت مبادرة التقارير الدولية اليت أطلقت عام         2002ويف عام   
 مع مبادرة االتفاق العاملي، وتعترب      املتعاونة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وتعمل أيضا بالتعاون        

عضوية هذه املبادرة مفتوحة جلميع املنظمات املعنية ومؤسسات األعمال ومنظمـات اتمـع             
املدين حيث تشارك املؤسسات األعضاء يف صنع القرار داخل املبادرة، كما تشارك يف تـوفري               

ادرة على تطوير جمموعة من األدلـة       املوارد املالية الالزمة لعملها، ومنذ إنشاءها عملت تلك املب        
اإلرشادية اخلاصة مبؤشرات التنمية املستدامة داخل مؤسسات األعمال ومـن بينـها حتمـل              

   .)1(املسؤولية االجتماعية
  :  عالقة املسؤولية االجتماعية بالتنمية املستدامة-2

ادهـا  للمسؤولية االجتماعية عالقة وطيدة بالتنمية املستدامة، فهي تدخل ضـمن أبع          
البيئي واالقتصادي واالجتماعي، فمن خالل حتمل الشركات ملسؤوليام االجتماعيـة          : الثالثة

تستطيع هذه األخرية تفادي ما ميكن أن حيدث من جراء سعيها وراء حتقيق مصاحلها وأرباحها،               
كذلك تقوم الشركات بإدراج األهداف االجتماعية جنبا إىل جنب وبالتوازي مـع أهـدافها              

صادية ما يؤدي إىل تبين معىن أوسع للعائد الذي يعود بالفائدة على كل أفراد اتمع بيئيـا             االقت
  .واجتماعيا واقتصاديا

  دور اتمع املدين يف تعزيز املسؤولية االجتماعية للشركات : ثانيا
 من أهم Corporate Social Responsabilityيعترب مفهوم املسؤولية االجتماعية أو  

 اليت يتم تداوهلا اليوم يف أوساط املال واألعمال حول العامل، وتربز أمهية هـذا الطـرح           املفاهيم
على ما تسببه األنشطة االقتصادية من تدهور بيئي وسوء صحة اإلنسان، ناهيك عن املـردود               
السليب لتلك اآلثار البيئية على األمن القومي واملستوى االقتصادي للدولة، مـا أدى إىل دفـع                

                                                
  .44-43. صإبراهيم عبد اجلليل السيد، مرجع سابق، ص -)1(
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ت االقتصادية باجتاه حتقيق التوازن يف العائد بني املشروع االقتصادي ومحاية البيئة مـن              السياسا
التلوث، مع األخذ بعني االعتبار دور اتمع املدين كرقيب ومشارك أساسي يف تفعيل مبـادئ               

   .)1(املسؤولية االجتماعية للمشروع االقتصادي
رة والترويج هلا، حيث وضعها ضمن      لقد كان للمجتمع املدين دور حموري يف تبين الفك        

معايري التقييم اليت يتم على أساسها ترتيب الشركات حبسب درجة الثقة فيها، فهناك شـركات     
قفزت إىل مرتبة أعلى على القائمة من خالل الربامج املقدمة من جانبها ملساعدة احملتـاجني، يف                

ت، الطاقـة، الطـريان،     املقابل سقطت شركات أخرى أو حىت قطاعات بأكملها كالـسيارا         
، نتيجة عدم مراعاا للمعايري األخالقية، فاملسؤولية تعدت دورها كمهمة تكميلية يف            ...التبغ،

الشركات اخلاصة، يقدم عليها أصحاا حبسهم الفردي وبدوافع أخالقية، لتصبح جزءا ال يتجزأ      
شركة وخططها الـسنوية    واجتاها واضح املعامل حمدد األهداف، يتم إدماجه يف صميم برامج ال          

، )2(واستراتيجياا املستقبلية، هذا ما استتبع ختويل اتمع املدين سلطة الرقابة واملراجعة واحملاسبة           
وحىت تؤيت املسؤولية االجتماعية للمشروع االقتصادي مثارها وجب اعتماد وترسـيخ مفهـوم     

بني خمتلف املواقع العمرانيـة علـى       األثر التراكمي للتلوث، استنادا على مفهوم العدالة البيئية         
، أي ال جيب االعتماد على قياس األثر البيئي للمشروع االقتصادي منفردا، بل    )3(مستوى الدولة 

جيب النظر إىل األثر التراكمي للتلوث نتيجة زيادة حجم املخلفات الغازية والسائلة والـصلبة              
ك على صحة اإلنـسان والبيئـة يف        للمشروع، املستمرة داخل عناصر احمليط احليوي، وأثر ذل       

املستقبل، ومن ناحية تأصيل مفهوم العدالة البيئية فقد ظهر حديثا يف الواليات املتحدة األمريكية              
يف مطلع الثمانينات من القرن العشرين، حينما الحظت منظمات اتمع املدين املهتمة بالبيئـة،              

عية ذات املخلفات البيئية اخلطـرة علـى        أن مصايف ومعامل البترول وغريها من املنشآت الصنا       
صحة اإلنسان، قد متركزت يف املناطق الفقرية اليت يسكنها أغلبيـة سـاحقة مـن األفارقـة                 

وقد انتشرت ذه املناطق اإلصابات بالتدرن الرئوي والربو وغريها من األمراض بني       .األمريكيني
يعتمد علـى مبـدأ األثـر الفـردي     أفراد هذه الشرحية الفقرية، حيث كان قياس األثر البيئي          

                                                
  ، 2009ماي09: ، مت تصفح املوقع يوم"البيئة واملسؤولية االجتماعية للمشروع االقتصادي"محدي هاشم،  -)1(

www.p-training-c.com/articles/social-responsability.pdf-   
  
    .89-87.ص): 2008 (174 جملة السياسية الدولية، "مناذج عاملية... ألعمال املسؤولية االجتماعية لرجال ا"ناهد عز الدين،  -)2(
  .31.، ص)2002القاهرة، دار مصر احملروسة،  (العدالة البيئية يف مصرحممد عاطف كشك،  -)3(
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للمشروع، أي حجم التلوث الناتج عن املشروع االقتصادي منفـردا دون مالحظـة األثـر               
التراكمي للتلوث يف البيئة احمليطة، ويرجع ذلك إىل نقص يف التشريع البيئي األمريكـي أمـام                

ا دفـع إدارة الـرئيس   معاجلة هذه احلالة، وقد اهتمت مجعيات البيئة يف أمريكا ذه القضية، مم          
إىل إصدار تشريع لترسيخ مبدأ العدالة البيئية بني املناطق والسكان بدون أدىن            ) 1994(كلينتون  

العدالـة  "قد نظمت ورشة عمل عـن  ) 2003ديسمرب  (وجدير بالذكر أنه يف بودابست      . متييز
فهـوم  لدول وسط وشرق آسيا، وأوصت بضرورة إرساء قواعد وإجراءات ذلـك امل           " البيئية

   .)1(اإلنساين للعدالة بني األقاليم والسكان يف الدول األوروبية
أما يف اليابان، كانت منظمات محاية البيئة من أوىل القوى الفاعلة يف اتمع املدين اليت               
مارست االحتجاج على جتاوزات الصناعات الضارة بالبيئة، وكانت وراء الكشف عن تسبب            

  : لوث واألمراض واعتمدت العمل عرب حمورينبعض الصناعات يف انتشار الت
  الضغط على احلكومة واحلزب احلاكم من أجل إصدار التشريعات البيئية، وفرض             - 

  .الضوابط القانونية امللزمة على الشركات
  خماطبة الشركات الصناعية ذاا، واستطاعت إجبارها علـى دفـع التعويـضات         - 

  . املناسبة للضحايا املتضررين
 جولة من تبادل االامات مع الشركات، اليت وصفتها بترويج إدعـاءات            وبعد  

كاذبة، وحماولة ابتزازها للحصول على متويل، أثبتت تلك املنظمات مصداقيتها، عندما رفضت            
، رافعـة   )فيف اهلجوم عليها  دف إسكاا أو خت   (الشركات من التربعات املالية     وض  قبول عر 

مرت على عهدها يف رصد األنشطة امللوثة للبيئة وتـسجيلها يف          واست" فقراء لكن شرفاء  "شعار  
فرض رقابة على هذه الشركات، كما      تما جعل احلكومة اليابانية     . تقاريرها بكل نزاهة وحيادية   

قامت كذلك برفع حجم التربعات اليت تدفعها الشركات للمنظمات غري احلكومية بعدما أثبتت           
   .)2(1995ل هذه األخرية فعالية يف مواجهة زلزا

  

                                                
  .محدي هاشم، مرجع سابق -)1(
  .87.مرجع سابق، صناهد عز الدين،  -)2(
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من خالل ما سبق ميكن القول أن للمجتمع املدين القدرة واإلمكانيـة علـى حتـسني       
أوضاع اتمع يف خمتلف امليادين إذا ما أتيحت له الفرص، خاصة إذا وجد الدعم من خمتلـف                 

  .اجلهات املعنية بالتنمية
دة الدولة هلا، وذلك    ففعالية الدور الذي تقوم به تنظيمات اتمع املدين، مرهونة مبسان         

من خالل توفري األطر القانونية واملؤسسية املالئمة، وتوحيد املنـاخ الـسياسي واالقتـصادي              
املناسب، فمهمة حتقيق التنمية املستدامة يف الدول ليست باملهمة السهلة والعادية، وإمنـا هـي               

  .  ملدينقضية صعبة للغاية، تتطلب تظافر جهود الدولة، القطاع اخلاص، اتمع ا
  مع املدين والدولة والقطاع اخلاصالعالقة بني ات: املبحث الثاين

 كبري يف حتقيق التنمية، لكنه ليس الوحيد يف هذا اال، فهـو             رإن للمجتمع املدين دو   
  . الدولة والقطاع اخلاص مثلحباجة إىل دعم ومساعدة أطراف أخرى

   تنمية املستدامةئيسي يف حتقيق الالدولة كفاعل ر: املطلب األول
تعترب الدولة شريك أساسي يف عملية التنمية ومراقب هلا، كما أا حتفز لتوجيه خمتلف              

  .النشاطات اليت حيتاجها اتمع
  تعريف الدولة: أوال

" لطة حاكمةس"و" شعب"و" إقليم" كيان وتنظيم سياسي يتطلب توفر الدولة عبارة عن  
     .)1(عليا ختضع هلا مجيع األفراد

ما تعرف الدولة على أا األجهزة املعنية بشؤون السياسة واإلدارة اهلادفة إىل حتسني             ك
  ، واليت جيب أن توفر اإلطار التشريعي املالئم الذي يسمح باملشاركة يف )2(خدمة املواطن

   .)1(القوانني اليت تسمح بتشكيل منظمات اتمع املدين

                                                
ورقة حبث قدمت يف امللتقى " (- الدولة العربية منوذجا–احلكم الراشد ومعضالت الدولة احلديثة بدول العامل الثالث "فتيحة هارون،  -)1(

  .192.، ص)2007 أفريل 9-8، سطيف، اجلزائر 1، ج"احلكم الراشد واستراتيجيات التغيري يف العامل النامي": الدويل حول
املسؤوليات : حممد مرعي مرعي، دور اإلدارة الرشيدة للحكومات املركزية واحملليات والقطاع اخلاص واتمع املدين يف التنمية املستدامة -)2(

حممد : احملرر، األدوار املستقبلية للحكومات املركزية واحملليات والقطاع اخلاص واتمع املدين: املستدامة واإلدارة اتمعية التنميةيف  واآلليات،
  .78. ص،)نة نشرسدون املنظمة العربية للتنمية اإلدارية واجلمعية العربية لإلدارة البيئية، ب: البحرين(إبراهيم التوجيري 
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 ختطيط وصنع الـسياسات العامـة،       لقد حتولت الدولة من فاعل رئيسي ومركزي يف       
وممثل للمجتمع يف تقرير هذه السياسات وتنفيذها، ووسيط بني الفئات والطبقـات يف حـل               
املنازعات، بل ومالكة للمشروعات ومسؤولة عن حسن إدارا، وعن إعادة توزيـع الـدخل              

 ولكن  – األول   وتقدمي اخلدمات وعدالة توزيعها بني الفئات االجتماعية، لتصبح اليوم الشريك         
   .)2( يف إدارة شؤون الدولة واتمع–بني شركاء عدة 

   الدولة لتحقيق التنمية املستدامةطرق مسامهة : ثانيا
  : رسم السياسات وصنع القرار-1

 القرارات ومن أهم شروط حتقيق التنمية هو تصنع السياسات واليت ترسم هي إن الدولة 
 خطط ذات مشولية وتكامل، حبيث ال تتعارض قـوانني   أن تكون هذه السياسات وما يتبعها من      

وتشريعات مؤسسة أو وزارة مع غريها، بل على العكس تكون يف جمملها ضمن إطار وضـع                
هذه السياسات مراعاة اجلوانب ومناحي التنمية املستدامة، فال يـتم فـصل اجلانـب البيئـي               

   .)3(لعمل البيئي واالجتماعياالقتصاد ال ينفصل عن ااالجتماعي عن اخلطط االقتصادية، فو
  : الرقابة واملتابعة-2

لعب الدور الرقايب واملتابع لكافـة نـواحي        هو  إن الدور املركزي للدولة ومؤسساا      
ل كوادر مؤهلة تعي مفاهيم التنمية املستدامة وتطبيقاا ضمن برامج واضـحة            الالتنمية من خ  

 على عاتق اجلهاز احلكومي العنايـة       وحمددة يكون كل منها مدعم ومكمل لآلخر، كذلك يقع        
بالوضع الداخلي للبيئة الذي يفترض أن يكون منسجما مع التوجيهات العاملية لتحقيق التنميـة              

 يف االتفاقيات واملواثيق الدولية اليت حتقق هذه الغاية وانعكس هذا           ةاملستدامة من خالل املشارك   
وطنية للتنمية املستدامة، تضعها وتطبقهـا  التوجه على الوضع احمللي من خالل وضع إستراتيجية  

                                                                                                                                              
احلكم الراشد ": ورقة حبث قدمت يف امللتقى الدويل حول" (العريبواقع ومتطلبات احلكم الراشد يف الوطن "ياسني بوجردة،  -)1(

  .358.، ص)2007 أفريل 9- 8، سطيف، اجلزائر، 1، ج" التغيري يف العامل الناميواستراتيجيات
احلكم الراشد واستراتيجيات التغيري يف العامل ": ورقة حبث قدمت يف امللتقى الدول حول ("املواطنة يف ظل احلكم الراشد"فتيحة أوهايبية،  -)2(

  .123.ص ،)2007 أفريل 9-8، سطيف، اجلزائر، 1، ج"النامي
  .، مرجع سابق"مفاهيم وأهداف: التنمية املستدامة"ــــــ،  -)3(
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كافة أجهزة الدولة ومؤسساا وتكون املرجع للنهوض بالتنمية املستدامة وتطبيقاا على كافـة       
   .)1(العمل احلكومي، ابتداء من املوظف وانتهاء باملؤسسة اليت يعمل ا

  : سن ووضع قوانني-3
 كجزء من اجلهاز الرقـايب، فقـوانني        واملقصود هنا إجياد ووضع آليات قانونية مفعلة      

االستثمار والتنمية االجتماعية وقوانني العمل والعمال وما بني البيئة وأنظمتها جيب أن تتكامـل    
يف رؤية قانونية متكن رجل القانون على كافة املستويات من ضبط العملية التنمويـة ودفعهـا                

ذا الدور يتطلب وجود مؤسسات قانونية      لألمام بقوانني عصرية تؤكد النهج الشمويل للتنمية، ه       
مدركة ألمهية هذه التنمية ومؤهلة بكوادرها لتطبيق القوانني وتفعيلها لـضمان الوصـول إىل              
اهلدف املنشود كذلك ميثل تطبيق مجلة القوانني املتعلقة بالتنمية املستدامة ركيزة احملافظة علـى              

   .)2(حتقيق هذه التنمية اليت تتصف باملدى البعيد
  : حتديد األولويات والتنسيق بني القوى الفاعلة-4

 بقدرا على فرض إرادة مؤسساا على اتمع بالقوة املادية،          ترنمل تعد قوة الدولة     
بل بقدرا على حتديد األولويات والتنسيق بني القوى الفاعلة يف اتمع طلبا لتحقيـق هـذه                

على حتقيق األهداف اتمعية بسبب قدرا علـى        األولويات، فالدولة األقل هيمنة هي األقدر       
التكيف واالستجابة الستحقاقات العوملة، وإجياد الوسائل الكفيلة ملمارسة سلطاا عرب تنفيـذ            

   .)3(مشاريع تنموية حقيقية

  

  

  

  

                                                
  .، مرجع سابق"مفاهيم وأهداف: التنمية املستدامة"ــــــ،  -)1(
  .املرجع السابق -)2(
                                        ، 2009فيفري03 :، مت تصفح املوقع يوم"دور جديد للدولة والقطاع اخلاص"حممد زاهي املغرييب، -)3(
 www.akhbar-libyaonline.com/index.phpoption=com-comtent                     

&task=view&id=23557&ltemid=1-42k.                      
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 :االنضمام إىل املنظمات الدولية -5

لعاملة يف جمـال    حيث تسهم املنظمات والربامج الدولية يف دعم املؤسسات الوطنية ا          
مرفـق البيئـة العـاملي، األمـم        : وكمثال عن هذه املنظمات الدولية نذكر     . التنمية املستدامة 

   )1(..املتحدة
وختتلف مدى فعالية هذه األدوار من دولة ألخرى، ومـن نظـام آلخـر، ألن األداء               

مي جيد يف   احلكومي يكون أفضل يف ظل أنظمة دميقراطية، لكن هذا ال ينفي إمكانية أداء حكو             
، )خصوصا يف شرق آسيا(ظل أنظمة تسلطية، وقد تأسس هذا االعتقاد على جتربة عديد الدول     

هكذا طرأ تغري على مفهوم القوة اليت يركن إليها النظام السياسي يف فرض سيطرته على احلكم                
كم الفيـصل يف  وإدارة شؤون اتمع والتفاعل مع البيئة العاملية، فلم تعد القوة مبعناها املادي احل  

اليت تتعني يف   ) اللينة(ضمان هذه السيطرة، بل شرعت القدرة على مواكبة الثروة والقوة الرمزية            
اتمع والثقافة املنفتحة اليت تؤكد على مشاركة الفرد، والقيم السياسية اليت ال تطبـق معـايري            

ات أخالقية وهذا ما ال     والسياسات اخلارجية املعترف بشرعيتها والناهضة على اعتبار       مزدوجة،
   .)2(جنده وما تفتقره الدول النامية عامة والدول العربية خاصة

  اء دورها وآليات تفعيل هذا الدورالتحديات اليت تواجه الدولة يف أد: ثالثا
  : التحديات اليت تواجه الدولة يف أداء دورها-1

   :)3( الدولةمن بني التحديات اليت تواجه
 نظر البعض عن بطء إجناز اإلصالحات االقتصادية والنظام املـايل         الناجتة يف : الرشوة -

  . بوجه خاصروالبنكي واليت تضر باالقتصاد الوطين واالستثما
 الذي يشل التنمية االقتصادية واالجتماعية، األمـر        :التسيري الرديء أو احلكم الرديء     -

  .افق العموميةالذي يؤثر على معدل النمو ويضعف اخلدمات املقدمة من طرف املر
                                                

األدوار املستقبلية للحكومات املركزية : التنمية املستدامة واإلدارة اتمعية، يف "وعية البيئية والتنمية املستدامةالت"ل إمساعيل أبو شرحية، نبي -)1(
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية واجلمعية العربية لإلدارة : البحرين(حممد إبراهيم التوجيري : ، احملررواحملليات والقطاع اخلاص واتمع املدين

  .132.، ص)نة نشرسدون  ب،يةالبيئ
   .، مرجع سابق"مفاهيم وأهداف: التنمية املستدامة"ــــــ،  -)2(
  .27-26.، ص)2007 (27 جملة جملس األمة، "التنمية واحلكم الراشد"رشيد ملواري،  -)3(
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  . غياب الشفافية والتساهل وانتشار الفساد أو التبذير-
   للسياسات العامة، مما يؤدي إىل عدم فعاليتها يف كثري من           اجلاد عدم التقييم الفعلي و    -

  .األحيان
  . ختصيص موارد مالية هامة وإنفاقها دون أن يكون هلا تأثري اجتماعي-
الذي يؤثر بدوره على االستثمار وعلـى النمـو          غياب األمن واالستقرار السياسي      -
  .بشكل عام
  . الروتني الذي يسود األجهزة احلكومية-
 اعتماد املركزية واالبتعاد عن الالمركزية خاصة يف الدول النامية هذا مـا يـسمح               -

          بابتعاد السلطة واحلكومة عن املواطنني، مما يؤدي إىل عدم توافق اخلدمات املقدمة مع احتياجات           
   .)1(اتمع

  :  الدولة دور آليات تفعيل-2
  : من بني هذه اآلليات نذكر

 األخذ بتطبيقات إدارة األعمال داخل اإلدارات احلكومية ولعل مـن أبـرز هـذه               -
   :)2(املداخل ما يلي

الذي يهتم بإدارة وتنفيذ السياسات بكفـاءة وفعاليـة    :مدخل إدارة أعمال احلكومة   -أ
احلكومية باالستفادة من أسلوب إدارة األعمال يف القطاع اخلاص، أكثر مـن            داخل املنظمات   

  .اهتمامه بالتركيز على األبعاد واالعتبارات السياسية اليت تطبع عملية صنع السياسة العامة
تعددت االجتاهات التنظيميـة الـيت تنـادي    :  مدخل التنظيم املضاد للبريوقراطيـة    -ب

  .قطاع األعمال اخلاصة يف مقاومتها للتعقيدات البريوقراطيةباالستفادة من أسلوب تنظيمات 

                                                
، "اشد واستراتيجيات التغيري يف العامل النامياحلكم الر:"حبث قدمت يف امللتقى الدويل حولورقة " (اتمع املدين واحلكم الراشد"طحاوي،  -)1(

  .184.، ص)2007أفريل  9-8، سطيف، اجلزائر، 1ج
سلوى شعراوي مجعة : ، احملررإدارة شؤون الدولة واتمع، يف "دور القطاع اخلاص يف إدارة شؤون الدولة واتمع"إيهاب الدسوقي،  -)2(
  .111-109.، ص ص)2001امة، مركز دراسات واستشارات اإلدارة الع: القاهرة(
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ودف اجتاهات التنظيم املضاد للبريوقراطية بصفة عامة إىل حماصرة القيود الروتينيـة            
املعقدة وغري املالئمة للجهود التنموية املبذولة، ويف هذا اإلطار تتعدد هذه االجتاهات العتمادها             

  : ة حمل النظر، ومن أبرز هذه االجتاهات العملية ما يليأساسا على طبيعة نشاط املنظم
يتميز هذا التنظيم املقترح مبرونته، حيث يتمدد وينكمش دوريا حسب          : التنظيم املرن   

  .ضرورات العمل
هذا التنظيم ينقلب من سلطوي إىل عكسه طبقا للظروف، دون          : التنظيم ذي الوجهني    

  .إحداث أي تغري يف حجمه
يركز هذا التنظيم على حالة اإلدارة العليا يف تفهمها لرسالة املنظمة            : الداما تنظيم رقعة   

والتنظيم هنا يقترح صيغة من التبديل الدوري لألدوار داخـل     . ومتطلبات توفري شروط تنفيذها   
اإلدارة العليا تسمح دائما بتحريك العمل داخل املنظمة وتفعيل دور اإلدارة العليا يف التوافق مع               

  . مثله يف ذلك مثل تنظيمات منشآت القطاع اخلاص، املنظمةرسالة
يستند هذا التنظيم إىل فكرة استقالل كل فريق بأهدافه وموارده،          : تنظيم فريق العمل    

 خارج قواعد العمل العادية املنظمة لسري العمـل داخـل           –إن تطلب األمر ذلك   –وأن يعمل   
  .املؤسسة

نظيم اجليش األمحر الذي كان موجودا على عهد        وهو تنظيم شبيه بت   : تنظيم املفوضني   
كان تنظيم اجليش األمحر يعتمد على أفراد بعينهم يـتم اختيـارهم            . االحتاد السوفيييت السابق  

وتكليفهم بالتواجد يف وحدات العمل املختلفة للتقرير مباشرة لإلدارة العليا دون اعتبار أو تقيد              
  . الوظيفيباهلرياركي
وهو تنظيم يهدف إىل إدخال ثقافة العميل إىل تنظيم البريوقراطية     : ءتنظيم خدمة العمال    

 اهلندسية اجلديدة تلعب دورا يف تفكيـك النمـوذج          ااحلكومية، هذا إضافة إىل أن التكنولوجي     
  .ل داخل املنظمة مرنا وذايت التنظيم تصميم العمالبريوقراطي القائم على فكرة اهلرياركية ليصبح

وهدفه ليس جمرد فحص ومعاينة املنتجـات       : دة الكلية يف احلكومة    مدخل إدارة اجلو   -ج
، لكن هدفه وغايته هو ضمان اجلودة يف عملية اإلنتاج حبيث ال تكـون هنـاك   )خاصة السلع (

  .خدمات أو سلع ال حتظى برضاء العمالء
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ـ  : فمفهوم اجلودة تعدى حصره يف جمال السلع فقد أصبح يشمل        صاالت، جـودة االت
  .  األفراد، اإلشراف وجودة املنظمة ككلجراءات، نظماملعلومات، اإل

" التسيري العمومي اجلديـد   "أو ما يطلق عليه     :  مدخل إعادة اختراع وظائف احلكومة     -د
الذي هو جمموعة من العوامل املبتدعة يف تسيري اإلدارات العمومية اليت تتصف أساسا مبقتـرب               

ز التسيري حول النتائج وإدخال عوامل تنافـسية         عن املقترب القانوين وإرادة تركي     اتسيريي بعيد 
   .)1(واألداء وختفيض النفقات واجلودة

هذا بالنسبة للفاعل الرئيسي الدولة، أما بالنسبة للفاعل اآلخر وهو القطـاع اخلـاص              
  .  والذي ال يقل دوره عن دور اتمع املدين والدولة، فيمكن إجياز دوره يف املطلب املوايل

   شريك يف حتقيق التنمية املستدامةالقطاع اخلاص ك: املطلب الثاين
إضافة إىل الدور الذي يقوم به اتمع املدين والدولة لتحقيق التنمية املستدامة، كذلك             
يؤدي القطاع اخلاص دورا بارزا يف هذا اال، إذ تتجه معظم الدول حاليا حنو إشراك القطاع                 

 مع احتفاظ احلكومات باملسؤولية عن ضمان حسن أداء    اخلاص يف جمال حتقيق التنمية املستدامة،     
  .تلك اخلدمات اليت تعهد إىل القطاع اخلاص

    القطاع اخلاص ومربرات األخذ بهتعريف: أوال
  :تعريف القطاع اخلاص -1

   أي املشاريع،يقصد به الشركات واملؤسسات التجارية والصناعية واملصرفية وغريها
اليت تعترب مصدرا لتحقيق مآرب التغيري واملـسامهة يف         ،  )2(ملصارفلتصنيع والتجارة وا  بااخلاصة  

منظومة التنمية، إذ يتضمن القطاع اخلاص عن طريق أساليبه يف عملية التنافس قدرا من املرونـة    
 يوجد جدل شـديد داخـل   ، وحول هذه النقطة)3(اتمع وقاعدتهيف تكريس العالقة بني قمة    

                                                
معة ارسالة ماجستري يف التنظيمات السياسية واإلدارية، قسم العلوم السياسية، ج" ( التأسيسية يف اإلدارة اجلزائريةالعقالنية"مراد بن سعيد،  -)1(

  .67.، ص)2003باتنة، 
احلكم الراشد واستراتيجيات التغيري يف ": لتقى الدويل حولورقة حبث قدمت يف امل" (املفهوم واملكونات: احلكم الراشد"الطيب بلوصيف،  -)2(

  .24.، ص)2007 أفريل 9-8، سطيف، اجلزائر، 1، ج"العامل النامي
احلكم الراشد ": ورقة حبث قدمت يف امللتقى الدويل حول" (لسفة الشراكة اتمعية املعاصرةالعقالنية الرشيدة يف ضوء ف" عيشور، ةنادي -)3(

  .263.، ص)2007 أفريل 9- 8، سطيف، اجلزائر، 1، ج"التغيري يف العامل الناميواستراتيجيات 



                                                الثاين                                                                 دور منظومة احلوكمة يف حتقيق التنمية املستدامةفصل ال

 - 82 -

بشأن ضم القطـاع اخلـاص، وتلـح جلنـة     ) NGIS(كومية  جمموعة مجعيات املصاحل غري احل    
التسهيالت الدولية أن تعطي هذا القطاع مكانا على مائدة املفاوضات، كما تـرفض جهـات             
أخرى ذلك كمركز االتصال البيئي الدويل، الذي يرى بأن ممثلي األعمال عنـدما يـسامهون               

الشخصية االقتصادية ويعوقون التقدم    كمصاحل غري حكومية فإم يوجهون املناقشة جتاه املصاحل         
، ويؤكد هذا اإلحساس االامات     "تراث للبشرية "جتاه الفهم األوسع للموارد الطبيعية على أا        

اليت يوجهها القطاع الذي ال يبغي الربح بأن بعض مصاحل قطاع األعمال اخلاص ختلق منظمات               
  .)1( هذا القطاعغري حكومية ال تبغي الربح كواجهة للسري يف برنامج عمل

  :  مربرات األخذ به-2
على أساس قدرة القطاع اخلاص على توفري إدارة        " اخلوصصة"بشكل عام جرى تربير     

أكفأ مما يقتصد يف استخدام املوارد وحيسن أداء املؤسسات، فيزيد بذلك من معـدالت النمـو       
رحبة وتعميم امللكية علـى  االقتصادي، وتقدمي حوافز على تعبئة وتوجيه االدخار حنو املشاريع امل       

قطاع أكرب من املوظفني، وخيلق سوق نشطة تشجع على االدخار وتوفري قناة مناسبة للتمويل،              
  .هذا باإلضافة إىل ختفيف األعباء املالية اليت تتحملها احلكومة

  : نذكر" اخلوصصة"ومن بني أسباب األخرى لتربير 
 اإلنتاجية وتعرض بعـض مؤسـساته        يتهم القطاع العام باخنفاض الرحبية واخنفاض      -

    .)2(ومشاريعه إىل اخلسارة والسرقة واحملسوبية
  . مواجهة مشاكل نقص السيولة والتضخم وتفاقم املديونية يف الدول النامية-
   .)3( فتح الباب للمنافسة ومزيد من الكفاءة والفاعلية-
  .تية عدم بلوغ وحتقيق األهداف املسطرة يف برنامج اإلصالحات الذا-
 عدم فعالية أنظمة مراقبة التسيري للعمليات اليت تقوم ا املؤسسات العمومية، نظـرا              -

جلمود اهلياكل اإلدارية وكثرة اإلجراءات وجماالت التدخل، هذه األسـباب جمتمعـة أدت إىل             

                                                
  .66.أمحد أمني اجلمل، مرجع سابق، ص -)1(
  .21-20.، ص ص)2003مؤسسة شباب اجلامعة، : اإلسكندرية ()آراء واجتاهات(اخلصخصة والتصحيحات اهليكلية ضياء جميد،  -)2(
  .5.، ص)نة نشرسدون جامعة األزهر، ب: القاهرة ( عامليةجتارب: اع يف املشاركة اتمعيةطدور القصالح الدين فهمي حممود،  -)3(
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 خلق نظام مراقبة يعترب هو نفسه املصدر األساسي للعرقلة، مما أدى إىل بروز ثقافة الالمسؤولية               
   .)1(وعدم وجود التحفيز بالنسبة للمسريين أو املراقبني

   التنمية املستدامةمشاركة القطاع اخلاص يف : ثانيا
  : ختتلف طرق مشاركة القطاع اخلاص يف التنمية املستدامة وذلك من خالل

 :االستثمار -1

ـ    اح ويعرف االستثمار على أنه الطلب على أموال اإلنتاج، أو أنه الفرق بني الدخل املت
، كما ميكن تعريفه على أنه استثمار لألموال يف أصول سوف           )2(والطلب على أموال االستهالك   

   .)3(يتم االحتفاظ ا لفترة زمنية على أمل أن يتحقق من وراء هذه األصول عائدا يف املستقبل
ويف احلديث عن القطاع اخلاص، فإن االستثمار الذي يقوم به هو استثمار خاص وهو              

ا يف خدمة اتمع واملواطن وذلك من خالل املشاركة الفاعلة يف توفري فرص العمـل        يؤدي دور 
تراعي سالمة املوظف والعامل وأمنه الوظيفي وشـروط صـحية          (ضمن ظروف مهنية مناسبة     

، خاصة وأن البطالة وهجرة األدمغة عنصران أساسيان مـن  )تراعي املهنة أو احلرفة اليت ميارسها  
، وكمثـال عـن دور   )4(يت تعيق التنمية واألداء االقتصادي يف خمتلف الدول      بني أهم العناصر ال   

-2002القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي نذكر ما ساهم به القطاع اخلاص املصري مـن               
 من الناتج احمللي هذا     %70 من االستثمارات القومية وأكثر من       %60 حيث ساهم بنحو     2007

   .)5(ما قضى على عدد كبري من البطالة

  

                                                
، )2007رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، قسم العلوم االقتصادية، جامعة باتنة، " (لقطاع اخلاص والتنمية يف اجلزائرا"عيسى مرازقة،  -)1(

  .159.ص
  .16.، ص)2003دار صفاء للنشر والتوزيع، : عمان (ألسواق املاليةاالستثمارات وامعروف هوشيار،  -)2(
  .18.، ص)2006املكتب اجلامعي احلديث، : اإلسكندرية (مبادئ وأساسيات االستثمارحممد احلناوي وال فريد مصطفى،  -)3(
الدور اجلديد ": قدمت يف املنتدى العريب حولورقة حبث "( التشغيل وتنمية املوارد البشريةدور القطاع اخلاص يف دعم"بيان هاين حرب،  -)4(

  .15.، ص)2008 أكتوبر 23-21، الرباط، املغرب، "للقطاع اخلاص يف التنمية والتشغيل
  ، مت تصفح املوقع "وخطة العام األول منها) 2007-2002(اإلستراتيجية واألهداف العامة للخطة اخلمسية "، ــــــ-)5(

   www.mop.gov.eg/pdf/kh5d.pdf-  ،2009 مارس2: يوم
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  :التمويل -2
ويعرف التمويل على أنه كل املوارد املالية املتاحة واليت ميكن توفريها من مصادر خمتلفة              

   .)1(، بصورة حتقق أكرب معدالت التنمية عرب الزمن)املشاريع(لتمويل التنمية 
وميكن للقطاع اخلاص أن يسهم يف التنمية من خالل التمويل، حيث يشارك يف متويـل   

 ويظهـر هـذا     ،)2(اخل...ألعمال واخلدمات األساسية كالتعليم والصحة واإلسكان     املشاريع وا 
الدور جليا فيما يقوم به البنك الدويل يف متويل مرفق البيئة العاملي، حيث بلغت نسبة التمويـل                 

 حجم متويل القطاع اخلاص للمنظمات غري احلكوميـة يف اليابـان أربعـة    ى كما تعد ،6.1%
   .)3( من رأس املال%1.25 - %0.125ان حمددا ويتراوح بني ماليني سنويا بعدما ك

  :  حتمل املسؤولية االجتماعية-3
على السياسات التنموية للقطاع اخلاص أن تسعى إىل إنتاج نظيف، وأن تقلل التلوث              
مبختلف أنواعه، وتؤمن االستمرارية هلذه السياسات وتوفر الدعم الشعيب والرمسي خاصـة أن             

  .طاع حتمل رسالة اجتماعية أساسية ومهمة يف التطور االقتصاديمؤسسات هذا الق
وقد تطورت فكرة املسؤولية االجتماعية، كما سبق وذكرنا، من شعار معنـوي أديب،             

 باألسـاس علـى كاهـل       يتحمله الفرد بصفته الشخصية إىل التزام مؤسسي شبه قانوين يقع         
 مت االتفاق على تنظيم األنشطة املتعلقة  1988نتاريكا على سبيل املثال ويف عام       الشركات، ففي أ  

أن املشغل يتخذ تدابري    : "ا يلي على م  08 من املادة    01باملوارد املعنية، حيث أا تنص يف الفقرة        
الوقاية الالزمة واملناسبة مبا يف ذلك تدابري املنع واالحتواء والنظافة واإلزالة إذا كـان النـشاط                

 من نفس املادة أنه     02، وتذكر الفقرة    " أضرار بيئية بأنتاريكا   يقضي أو يهدد باإلفضاء إىل إحلاق     
ا املعقولة عن األضرار اليت تكبـد     يعترب املشغل مسؤوال مسؤولية مشددة عن سداد التكاليف         "

  .)4("نع واالحتواء والنظافة واإلزالةفيما يتعلق بتدابري الوقاية الضرورية مبا يف ذلك تدابري امل

                                                
، )2007 (16 جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،")جلزائريةحالة البلدية ا(إستراتيجية اجلماعات احمللية لنظام التمويل "حممد حاجي،  -)1(

   .79.ص
  .53.، ص)2007دار الفارايب، : وتبري ( اقتصادية–موضوعات وقضايا خالفية يف تنمية املوارد العربية مقاربة اجتماعية أمحد بعلبكي،  -)2(
  .88.ناهد عز الدين، مرجع سابق، ص -)3(
  .294.، ص)2006 ،دار النهضة العربية: القاهرة (القانون الدويل للبيئةحمسن أفكريين،  -)4(
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ري املنـاخ،   ة عاملية كربى بالعمل ملكافحة تغ      شرك 153س إدارة   كما تعهد رؤساء جمال   
حيث دعوا حكومام لالتفاق سريعا على إجراءات لتخفيف االنبعاثات املـسببة لالحتبـاس             

قمة قادة امليثـاق    "، وجاءت هذه الدعوة خالل      2010احلراري وأخذ قرارات حكمية ملا بعد       
ـ    زم ق ليف، وقد أ  اليت عقدا األمم املتحدة يف جن     " العاملي اختاذ : "ادة األعمال هؤالء شركام ب

إجراءات عملية لزيادة كفاءة استهالك الطاقة وخفض العبء الكربوين للمنتجات واخلـدمات            
  .)1("ووضع أهداف طوعية للقيام بذلك واإلبالغ عالنية عن حتقيق هذه األهداف

 وصـناعية   ، وهي مؤسسة ماليـة    BMCEأما يف املغرب، فقد أسس رئيس مصرف        
  .حماربة األمية واحلفاظ على البيئة:  يف املغرب، لتحقيق مهمتني متميزتنيBMCEقابضة، مجعية 

 لبنـاء  MEDERSAT.COM، من خالل مؤسسة مشروع    BMCEاستهل مصرف   و
، ويعترب املشروع استجابة فعلية للتوجهات امللكيـة لبنـاء   2010 مدرسة ريفية حىت عام  1001

اإلمنائي م كوا يف قمة األولويات الوطنية، ويشارك برنامج األمم املتحدة           التعليم والتدريب حبك  
اليت بنيت على ضوء مفهوم مدرسة للحياة، هو تعزيـز          " مدرستكم"يف هذا املشروع، وهدف     

الدراسة من خالل التنمية اتمعية املتكاملة يف أكثر املناطق حرمانا يف املغرب، وتقوم املؤسسة               
 إدخال تقنيـة     يف  اتمعات الريفية تتناسب واحتياجات البيئة، كما أا تساعد        ببناء املدارس يف  

ومات يف مناهج املدرسة إلعداد األجيال اجلديدة من الطلبة يف املناطق الريفية، يف الوقـت               لاملع
  .)2(الذي حتترم فيه ثقافة ولغات الطلبة، عربية كانت أم بربرية

طت منوذجا براقا ومثاال رائدا هو حممد يونس، مؤسس         بيد أنه يف مقدمة األمساء اليت أع      
، والذي اجته إلقامة نوع مبتكر من األنشطة        1976 ببنجالديش منذ عام     "جرامني"ومدير بنك   

دة الفقر، فكـان وراء رواج فكـرة        االجتماعية ملساعدة فقراء الريف على التخلص من مصي       
وبدون ضمانات وانتشارها يف مجيع أحناء      امليسرة باحلد األدىن من الشروط      " القروض الصغرية "

                                                
، 2007 نوفمرب 12، ةجملة البيئة والتنمي ،" من الشركات تطبق سياسات بيئية%97تقتحم قطاع األعمال "فرحات، راغدة حداد وعماد  -)1(

  .19.ص
، )2002املكتب اإلقليمي للدول العربية، : نيويورك( 2002  تقرير التنمية اإلنسانية العربية، "UNDP"برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -)2(

  .91.ص
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العامل كحل جذري ملشكالت الفقر، ومنحها للمتسولني أمال يف حتسني ظروفهم، وعمال مببدأ             
   .)1(، وحصل عن استحقاق على جائزة نوبل للسالم" الصيد وال تعطين مسكةينعلم"

يف جهـود   تظهر هذه املشاركات، أنه بإمكان القطاع اخلاص أن يكون شريكا كامال            
  .التنمية سواء على املستوى الوطين أو العاملي

  : إقامة مراكز حبوث-4
إن وضع األحباث والدراسات يؤسس لنقلة نوعية باجتاه التطور والتقدم والتنمية، حيث 
بدأ القطاع اخلاص بافتتاح اجلامعات كما يوجه إلقامة مراكز حبوث صناعية ومتويل أحباثها، 

 دراسة يف معهد لألحباث العلمية وكان من نتائج هذه الدراسة أن ففي الكويت أجريت هناك
هناك تطورا الستخدام تكنولوجيا حديثة يف أحد املصانع للتقليل من انبعاث امللوثات من هذا 

ومن األمثلة األخرى عن مشاركة ، )2(كس إجيابا على املؤسسات الصناعيةاملصنع، وهذا ما ينع
ذ الربامج البيئية جند مشاركة رجال األعمال يف اللجنة املتوسطية القطاع اخلاص يف إعداد وتنفي

ومسامهتها يف إعداد برنامج القياس والتحكم يف التلوث يف املنطقة املتوسطة ) MCSD(للتنمية 
)MEDPOL ( وهو برنامج يساعد الدول على صياغة وإعداد أيضا تطبيق الربامج املتعلقة

لتحكم فيه ويف الوقت نفسه صياغة خطط العمل اليت تسعى إىل بالتلوث مبا فيها قياس التلوث وا
التقليل واحلد من التلوث على حنو مطلق والسيما الذي مصدره األنشطة واملصادر األرضية، 

انات كما يشمل أيضا على برامج لبناء القدرات واليت تم بتحليالت احملتويات ومعاجلة البي
مج القياس والتحكم يف التلوث املسؤول عن متابعة عملية عد برناوالتدريب الفين واإلداري، وي

التطبيق من جانب الدول املتوسطية يف محاية البحر املتوسط من التلوث الذي مصدره األنشطة 
تلك العالقة إلقرار باألرضية وأيضا الربوتوكول اخلاص بالتخلص من املواد اخلطرة ويف إطار ا

ظمة الصحة العاملية كوقت كامل يف تناول القضايا الوثيقة ما بني والصحة يعمل رئيس من
  .)3(وث يف املنطقة املتوسطيةلالصحية يف إطار برنامج القياس والتحكم للت

                                                
  .89.ناهد عز الدين، مرجع سابق، ص -)1(
  .24.، ص)1996عهد العريب للتخطيط، امل: الكويت (األبعاد البيئية للتنميةضاري ناصر العجمي،  -)2(
  .10.، ص2008 أوت 17، منتدى البيئة، "MAPبروتوكوالت خطة عمل املتوسط : "عماد الدين عديل -)3(
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  : املشاركة يف املؤمترات-5
تبادل اآلراء بتعد املشاركة يف املؤمترات وإمضاء املعاهدات من اللوازم ألا تسمح 

إضافة إىل مشاركة احلكومات ومنظمات اتمع و .ات النظر للمضي قدما حنو التنميةووجه
 وجهت رسالة 1992املدين، هناك كذلك مشاركة القطاع اخلاص، حيث ويف قمة األرض 

لتفعيل برنامج جدول أعمال القرن احلادي والعشرين إىل كل من وكاالت األمم املتحدة 
ادها أن لكل منهم واحلكومات واملنظمات غري احلكومية وكذا مؤسسات القطاع خلاص ومف

دور جيب عليه أن يؤديه، كما شارك كذلك القطاع اخلاص يف برتوكول مونتريال ووجهت له 
مشاركة قطاع األعمال يف جملس األعمال : وكمثال ،)1(رسالة تدعوه إىل التقليل من التلوث

ت  دولة، حيث تشارك هذه الشركا33 شركة من 120 يضم العاملي للتنمية املستدامة، والذي
رات اليت يشارك فيها الس، باإلضافة إىل رة البيئية واملؤمتيف أعمال الس اخلاصة باإلدا

 اليت عقدا األمم املتحدة يف "قمة قادة امليثاق العاملي" شركة عاملية كربى يف 153مشاركة 
  .)2("جنيف"

   هذا الدور التحديات اليت تواجه القطاع اخلاص يف أدائه لدوره وآليات تفعيل: ثالثا 
  :  اليت تواجه القطاع اخلاص التحديات-1

  : ختتلف التحديات واملعوقات اليت تواجه القطاع اخلاص باختالف الدولة وميكن إمجاهلا يف
  . التشريعات احلكومية اليت تتهم القطاع اخلاص بالتخلف عن ركب التنمية-
اص نفسها وكذا لدى     نقص الشفافية واملساءلة والرقابة داخل مؤسسات القطاع اخل        -

  .بعض الدول مما يؤدي إىل نقص واخنفاض الثقة بني القطاعني العام واخلاص
  . ضعف تكوين القطاع اخلاص يف بعض الدول خاصة الدول النامية-
 سيطرة منطق الربح على أهداف املؤسسة اخلاصة أو القطاع اخلاص، وإمهاله ألدواره         -

  .األخرى
  .لتنافسية يف بعض الدول ضعف البيئة االقتصادية وا-

                                                
  .114-109.عبد اإلله الوداعي، مرجع سابق، ص ص -)1(
  .24.ضاري ناصر العجمي، مرجع سابق، ص -)2(
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  . نقص رؤوس األموال-
  . عدم االستقرار السياسي يف بعض الدول-
 النظرة التقليدية لدور القطاع اخلاص حيث ما يزال ينظر إليه على أنه قطاع يهدف               -

   .لتحقيق أرباحه ومصاحله فقط دون النظر إىل الدور الذي ميكن أن يقوم به يف اال التنموي
  :  القطاع اخلاصعيلآليات تف -2
ألن العالقة بينهما جيب أن تصبح شـفافة        : حتسني العالقة بني القطاعني العام واخلاص      -

لتأمني جو تنافسي سليم ال يشوا عالقات إفساد وفساد، فمبادئ احلكم املؤسسي واملـساءلة              
تطـوير  قة دف إىل الصاحل العام عرب       والشفافية جيب أن تطبق بشكل صارم، حىت تصبح عال        

  .رؤية تنموية طويلة األمد
 جيـب وضـع   إذ: العمل من أجل تعبئة املوارد البشرية وإرساء دعائم التنمية املـستدامة       -

سياسات اقتصادية عرب حوار متواصل بني منظمات أرباب العمل واملهـن احلـرة والنقابـات               
   .)1(جل تعبئة املوارد البشرية واالرتقاء مبستوى املعيشةأوأجهزة الدولة من 

  . استعمال أفضل للموارد املالية املتاحة وتوجيه االستثمار لزيادة األداء-
ع اخلاص ورجال األعمال بربامج ومشاريع التنمية اليت تنفذها األمـم           ا مسامهة القط  -

  .املتحدة أسوة مبا حيدث يف الدول اليت يعرف فيها القطاع اخلاص تطورا
  .وتطوير لعمل مؤسسات القطاع اخلاص دعم مراكز البحوث لتكون مصدر ابتكار -
    .)2( تعزيز إدماج املرأة يف النشاط االقتصادي وإدخال مفاهيم العدالة بني اجلنسني-
   .)3( املساعدة يف نقل التكنولوجيا النظيفة واالستفادة من اخلربات املتوفرة-

                                                
القطاع اخلاص : "ورقة حبث قدمت يف ندوة حول" (قضايا وآفاق:  العريب دول املشرقدور القطاع اخلاص يف التنمية يف"جورج قرم،  -)1(

  .16.، ص)2003، القاهرة، ماي "الواقع وآفاق املستقبل: ودوره يف التنمية بالدول العربية
ريب للتخطيط، اإلمارات العربية لعورقة حبث قدمت يف املؤمتر الدويل الثامن للمعهد ا" (صدور املرأة يف نو القطاع اخلا"رندة بدير،  -)2(

  .1.، ص)2009 مارس 29-26املتحدة، 
ورقة حبث قدمت يف املؤمتر اهلندسي العريب اخلامس والعشرون، املريديان، " ( املهندسني يف التنمية املستدامةدور نقابة"حيي عويضة،  -)3(

  .1.، ص)2008 ديسمرب 18-17دمشق، 
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قيـق   إدخال البعد البيئي ضمن أنظمة العمل واعتماد سياسة واضحة تؤكد على حت            -
   :)1(التنمية املستدامة وذلك من خالل

 داخل مؤسسات القطاع اخلاص من أجـل حتـسني          (*)الترويج لنظم اإلدارة البيئية    - 
  .قدراا الذاتية على اإلدارة اجليدة

ين ذلك النظـام أو     ع األخذ بوظيفة التقييس داخل مؤسسات القطاع اخلاص، واليت ت         -
ات القياسية اليت حتدد اخلصائص واألبعـاد ومعـايري         األسلوب الذي يهدف إىل وضع املواصف     

اجلودة وطرق التشغيل واألداء للسلع واملنتجات مع تبسيط وتوحيد أنواعها وأجزائها ما أمكن             
 وكذا توحيـد الطـرق      ،ذلك دف تقليل التعدد وختفيض التكاليف ومحاية البيئة واملستهلك        

كد من مطابقة السلع واملنتجات للمواصـفات       واألساليب اليت تتبع عند الفحص واالختبار للتأ      
  .والتعاريف والرموز الفنية والرمساتاملعتمدة وكذلك للمصطلحات 

إضافة إىل تلك اآلليات جيب تعزيز التعاون والتشابك بني أضالع الثـالوث الفاعـل              
  .جمتمع مدين-قطاع خاص-دولة

 اخلاص لتحقيق التنمية    ك بني اتمع املدين والدولة والقطاع     ابالتش: املطلب الثالث 
   املستدامة

التشابك أو التشارك أو ما يسمى بالشبكة أو الشراكة بني القطاعات الثالثة من أجل               
 سلوى شعراوي مجعة الشبكة فقالت      الدكتور وقد عرفت األستاذة   .تنمية سريعة ودائمة وعادلة   

ة العامة، وهذه اجلماعات    أن هذا املفهوم يشري إىل وجود أكثر من مجاعة فاعلة يف صنع السياس            
تتغري من قضية إىل أخرى يف جمال السياسات العامة، كما تتغري من وقت آلخر، ويشري كذلك                
إىل وجود أكثر من منط اتصايل، كما يشري إل وجود صور خمتلفة مـن التـشابكات وأنـواع      

لشبكات وعلى الرغم من أن هذه ا      .متعددة من الشراكة اليت تسهم يف تشكيل هذه السياسات        

                                                
  .223.، ص)2008دار السبيل، : اجلزائر(نامجنت عبد القادر حرزيل، االقتصاد وامل -)1(

 التابعة ملنظمة املقاييس عرفت نظام اإلدارة البيئية على أنه جزء من نظام اإلدارة الكلي الذي يتضمن اهليكل 207حسب اللجنة الفنية  - (*)
  .قيق واملراجعة واحملافظة على لسياسات البيئيةالتنظيمي، نشاطات التخطيط واملسؤوليات واإلجراءات والعليات واملوارد لتطوير وتنفيذ وحت

: ورقة حبث قدمت يف امللتقى الوطين اخلامس حول" (يئية يف حتقيق التنمية املستدامةدور اإلدارة الب"إهلام حيياوي وجنود عبد الصمد، : انظر
  .6.، ص)2008 أكتوبر 22-21، سكيكدة، اجلزائر، "يئة وأثره على التنمية املستدامةاقتصاد الب"
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عادة ما تضم أطرافا حكومية وغري حكومية، إال أا تتمتع بقدر من االستقاللية عن احلكومة،               
   .)1(وإن كانت احلكومة تستطيع توجيه هذه الشبكات
  : وللتشابك فوائد ومزايا عديدة، نذكر منها

  .ك توزيع املخاطر النامجة عن إقامة املشاريع بني أكثر من طرف هم أطراف التشاب-  
 أن ترتيبات التشابك حتقق نتائج أفضل مما يستطيع أن حيقق كـل فريـق علـى              -  

 من خالل تأثري الشركاء على أهداف وقيم بعضهم البعض عن طريق التفاوض والتوصل              ،حدى
 لتوسيع املوارد املالية نتيجة تعاون      لإىل معايري عمل أفضل، ومن ناحية أخرى سيكون هناك جما         

  .ماألطراف فيما بينه
  .ة واملصداقية للمشروع من خالل مشاركة اجلماعات احملليةعي إعطاء الشر-  

   العالقة بني الدولة واتمع املدين: أوال
أضحت العالقة بني احلكومة ومنظمات اتمع املدين من البدائل احلديثـة املطروحـة             

ضطلع بكل املهام التنمويـة  ، أن ت  )متقدمة أو نامية  (لتحقيق التنمية، فلم يعد يف مقدرة أية دولة         
يف اتمع، وأصبح من املستقر عليه أن حتقيق التنمية مرتبطة ارتباطا وثيقا ببناء عالقة فعالة بـني   

 .احلكومات ومنظمات اتمع املدين

 Compactsونظرا ألمهية هذه العالقة واحلرص على استمرارها، برزت فكرة العقـود            
    ا ما بـني العهـد أو االتفـاق             ملأسسة العالقة بني الدولة واتمع املدين، وقد تعددت مسميا

compacts              يف بريطانيا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية، وبرنامج التعاون مـع املنظمـات غـري 
احلكومية يف كرواتيا، وإطار لتطوير اتمع املدين يف استونيا، واالتفـاق يف كنـدا، وعهـد                

ض النظر عن اختالف املسميات، فإن داللة ذلك هـي          املنظمات غري احلكومية يف فرنسا، وبغ     
اإلدراك املتبادل من قبل احلكومات ومنظمات اتمع املدين لقيمة التعاون والتشابك يف حتقيـق              

  .)2(الرفاهية
                                                

سلوى : ، احملررحتليل السياسات العامة يف الوطن العريب، يف "العامة يف القرن احلادي والعشرينحتليل السياسات "سلوى شعراوي مجعة،  -)1(
  .32-31.، ص ص)نة نشرسدون مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، ب: القاهرة(شعراوي مجعة 

  ، 2009 ماي 29:  مت تصفح املوقع يوم،"ني احلكومة واتمع املدينالشراكة ب"حسني علي احلمداين،  -)2(
http://www.ahewar.org/debats/show/art.asaid=155536 
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وتتوقف طبيعة هذا التعاون والتشابك باألساس على توجهات تلك املنظمـات جتـاه             
ى جمتمع تعددي وقدرا على تنفيذ ذلك دون        احلكومات، ومدى تعهد احلكومات باحلفاظ عل     

ضغط، كذلك فإن طبيعة الوظيفة اليت تقوم ا املنظمة هي اليت حتـدد شـكل عالقتـها مـع       
احلكومة، وباإلمكان تصور العديد من املواقف املعقدة بني احلكومة واملنظمة واليت تنتج مثال من              

مد فيه على دعم مايل حكومي ألداء بعض معارضة املنظمة لسياسة عامة ما، يف الوقت الذي تعت       
وظائفها،كذلك فإن احلكومة بدورها قد جتد نفسها يف حاجة إىل تطبيق قيودها الضبطية علـى         

  . بعض املنظمات رغم حاجتها إليها لتقدمي خدمات عامة
وقد توجد منظمات غري حكومية تقوم احلكومة بتأسيسها خلدمة مصاحلها، وقد يقوم            

  : سؤولني احلكوميني أو أقارم ويطلق عليهابرئاستها أحد امل
Governmental Non Governmental Organization (GONGOS)  

، وعلى النقيض توجـد     )غري هادفة للربح  (وهناك منظمات تعمل يف جانب احلكومة       
  ).املنظمات الدينية احملافظة مثال(منظمات أخرى تعارض أي اتصال أو تعاون مع احلكومة 

 عن العالقة بني احلكومة ومنظمات اتمع املدين، ولإلجابة عـن تـساؤل             ويف دراسة 
  حلفاء أم أعداء، اعترض بعض الباحثون عن سيادة منوذج املنافسة على شكل العالقة مؤكدين

   :)1(ترحوا أربعة مناذج هلذه العالقةأا ال متثل عالقة صفرية، واق
ه تلعب احلكومة الدور الرئيـسي يف       منوذج سيادة احلكومة ومن خالل    : النموذج األول 

  .عملية التمويل وتقدمي اخلدمات العامة
 منوذج سيادة القطاع الثالث ومن خالله يلعب القطـاع الثالـث دوره      :النموذج الثاين 

  .الرئيسي يف عملية التمويل وتقدمي اخلدمات العامة
يـل وتقـدمي    النموذج الثنائي حبيث يقتسم الطرفان عمليـات التمو       : النموذج الثالث 

  .اخلدمات العامة كل يف جماله احملدد بشكل واضح

                                                                                                                                              
   
سلوى : ، احملرر إدارة شؤون الدولة واتمع يف ،"ة يف إدارة شؤون الدولة واتمعدور املنظمات غري احلكومي"عطية حسن أفندي،  -)1(

  .24.، ص)2001مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، : القاهرة(شعراوي مجعة 
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النموذج التعاوين حبيث يقوم الطرفان بأداء العمليات كـل حـسب           : النموذج الرابع 
   .االستطاعة والظروف املتاحة دون النظر ألي نوع من التقسيم

  العالقة بني الدولة والقطاع اخلاص : ثانيا
ص باحلكومة بناء على تطور اقتصاد السوق، حيث        تتطور عالقة منظمات القطاع اخلا    

 االقتصادية، األمر الذي يترتب عليه اتـساع  ريةيتطور القطاع اخلاص ويتسع نشاطه يف ظل احل      
ي وفقا ملدى احلرية السياسية املتاحة، وتـستند عالقـة          سدوره يف التأثري على اختاذ القرار السيا      

    :)1(لى نظريتني أساسيتنيالقطاع اخلاص باحلكومة يف اإلطار النظري ع
وتشري هذه النظرية إىل وجود مجاعات عديدة يف اتمع، تعمل علـى            : نظرية التعددية 

حتقيق املصاحل االقتصادية والسياسية العامة، وذلك من خالل التأثري يف السياسات العامة واختاذ             
  .القرار، وتتوزع السلطة بني اجلماعات املختلفة

تعددية أن تعدد اجلماعات يؤدي إىل حتقيق إجنازات إجيابيـة          ويرى أصحاب مذهب ال   
  .للمجتمع، حيث أن التنافس يف املصاحل يؤدي إىل االتفاق على مصاحل مشتركة يف صاحل اتمع

ترى هذه النظرية أن النخبة تقوم بالسيطرة على صنع القرار وتتوزع   : نظرية حكم النخبة  
ة العسكريني وكبار رجال األعمال والشخصيات الثرية       السلطة يف شكل هرمي يبدأ بكبار القاد      

والشخصيات العامة على قمة اهلرم، ويأيت يف املرتبة التالية املسؤولني يف الدولة وأعضاء الربملان              
وبعض مجاعات املصاحل، بينما يبقى يف القاعدة عامة الشعب اليت ال متلك أي نوع من النفوذ أو                

  .السلطة
ولية النشاط أحد املظاهر الرئيسية لتأثري منظمـات القطـاع          وتعد ظاهرة الشركات د   

اخلاص يف اختاذ القرارات وتوجيه النشاط االقتصادي، حيث تستطيع هذه الشركات مبا متلكـه            
من رأس مال ضخم، وتكنولوجيا متقدمة، وعمالة كبرية أن تقـف يف مواجهـة احلكومـات           

فات بني املنظمات الكبرية لزيـادة قـوة        لتحقيق مصاحل القطاع اخلاص، كما يربز دور التحال       
  . الضغط على احلكومات

                                                
  .126- 125. صإيهاب الدسوقي، مرجع سابق، ص -)1(
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وقد يتضمن التشابك أو الشراكة بني القطاعني العام واخلاص أنشطة مثل التمويـل أو              
املنح فيما بني اهليئات الفاعلة يف التشابك، االشتراك يف استحداث مشاريع أو أنشطة تـشغيلية               

يام حبمالت أو بأنشطة توعية مـشتركة، التعـاون يف   أخرى وتنفيذها، تنظيم اجتماعات أو الق  
إجراء حبوث وإصدار منشورات، التبادل املؤقت للموظفني، اختاذ ترتيبات بشأن تبادل املعارف            

   .)1(واملعلومات أو جتميعها
   العالقة بني اتمع املدين والقطاع اخلاص: اثالث

مات اتمع املدين عن منظمات القطاع اخلاص مفاهيميـا وجتريبيـا       يظتنإن استقاللية   
كانت مفترضة أكثر من كوا مربهنا عليها، رغم النقاش فيما إذا كان من األفـضل إدخـال                 
السوق ضمن اتمع املدين أو إخراجها منه، وبشكل خاص فيما إذا كانت الشركات تـشكل              

  . تشكل جزءا من اتمع املدينأو ال
ثون القرن العشرين فقط مت الفصل بني اتمع املدين والقطاع اخلاص، حيث قام باح            يف  

، من خالل هذا املعيار أصـبح باإلمكـان وضـع           "عدم الرحبية "بتمييز مفاهيمي هام مفتاحه     
املنظمات إما ضمن منظمات القطاع اخلاص وإما ضمن نطاق اتمع املدين، لكن كـل مـن                

يعمـل كفـضاء    ) اتمع املدين (ملة واحدة ألن القطاع غري الرحبي       القطاعني ميثالن وجهني لع   
هـذا  ... لنشاطات اقتصادية تولد نتائج بأشكال مثل املدارس، اجلامعات، املشايف، العيـادات            

  .بدوره يؤمن دخال ووظائف ويضيف إىل الناتج القومي
مثال عـن   كما ميكن ملنظمات اتمع املدين أن تؤدي دورها كرقيب على السوق وك           

   .)2(ذلك حتميل الشركات مسؤولياا جتاه العواقب البيئية واالجتماعية لعملياا االقتصادية
   خلاص واتمع املدين الدولة والقطاع ا العالقة بني:رابعا

لقد شهد العقد املاضي انتشارا واسعا السـتخدام مفهـوم التـشابك أو الـشراكة               
Partnership   تمع املدين، إذ تأكد أن حتقيق التنميـة          :  بني القطاعات الثالثةالعام واخلاص وا

                                                
  .1.، ص)2008مكتب العمل الدويل، : جنيف (من أجل اختاذ القرارجلنة التعاون التقين،  -)1(
قسم دراسات السالم، جامعة برادفورد،  (تمع املدين عرض نقدياتمع املدين والتنمية الدولية ،ا: تغيري التوقعات جودي هاول، -)2(

2007.(  
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املستدامة ال ميكن أن يتم دون فتح قنوات اتصال فاعلة بني أجهزة الدولة والقطـاع اخلـاص                 
   .)1(وخلق شراكة حقيقية بني مجيع تلك األجهزة واملؤسسات. ومؤسسات اتمع املدين

" احلوكمـة " األطراف الثالثة مفهـوم      قة بني ومن أهم املفاهيم اليت أكدت على العال      
واحلكومة كفكرة واصطالحا، شاع استخدامها بشكل واسع مع بداية عقد التسعينات من قبل             
املنظمات الدولية كمنهجية لتحقيق التنمية اتمعية يف الدول النامية نتيجـة لقـصور اإلدارات    

   .)2(احلكومية عن حتقيق ذلك بفاعلية وكفاية كافيتني
الرغم من االتفاق على أمهية املفهوم وضرورة طرحه وتداوله، فقـد اختلفـت             وعلى  

، لكن  الدولة واتمع احلكم، احلاكمية، احلكم الرشيد، إدارة شؤون       :مسمياته يف الدول العربية     
تفق اجلميع على أن احلوكمـة      ورغم اختالف املسميات فإن املفهوم حافظ على مضمونه، إذ ي         

د، يقوم على شراكة ثالثية بني احلكومة واتمع املـدين والقطـاع            عقد اجتماعي جدي  : "هي
  .)3("ع وإدارة أكثر رشادة لشؤون احلكماخلاص دف تعبئة أفضل لقدرات اتم

  : وقد وضع الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة عدة مقومات للحوكمة منها
 – الفاعليـة    -)سساتدولة املؤ ( حكم القانون    –  الشفافية – املساءلة -  املشاركة -

    .)4(العدل واإلنصاف
ويقصد ا إشراك املواطنني يف اختاذ القرار بـالطرق املباشـرة وغـري             :  املشاركة -1

 من خالل إعطاء حق للمرأة والرجل بالتصويت وإبداء الرأي          ،)5(املباشرة، دون أي تفرقة بينهم    
  .مباشرة أو عرب االس التمثيلية املنتخبة دميقراطيا

                                                
حبث قدمت يف ملتقى ورقة " (اع اخلاص ومؤسسات اتمع املدينالتنمية تتحقق بفتح قنوات اتصال بني أجهزة الدولة والقط"أمين عودة،  -)1(

   .1.، ص)2008 ديسمرب 6-3: ، األردن"تمع املدين يف إرساء حكم القانوندور ا: "إقليمي حول
  .3.، ص)2003منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، : عمان (احلكمانية قضايا وتطبيقات ،زهري عبد الكرمي الكايد -)2(
  .35-4. ص، ص)2005املركز الدويل للدراسات املستقبلية واإلستراتيجية، : مصر(ة احلوكمسامح فوزي، -)3(
احلكم الراشد ": ورقة حبث قدمت يف امللتقى الدويل حول" (الضمان لترشيد احلكم: كة الشعبيةاتمع املدين واملشار" عبد اهللا بوصنوبرة، -)4(

  .156.، ص)2007 أفريل 9- 8، سطيف، اجلزائر، 1، ج"واستراتيجيات التغيري يف العامل النامي
احلكم الراشد واستراتيجيات التغيري يف ": دمت يف امللتقى الدويل حولورقة حبث ق( "املفهوم واملكونات: احلكم الراشد"الطيب بلوصيف،  -)5(

  .38.، ص)2007 أفريل 9-8، سطيف، اجلزائر، 1، ج"العامل النامي
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تعترب املساءلة أحد املعايري املهمة يف احلوكمة وبالتايل حتقيـق التنميـة يف             : املساءلة -2
اتمع لكون هذه اآللية معيار للضبط، وفعل تقوميي هام للمؤسـسات مبختلـف أنواعهـا أو       
القائمني عليها، ويعترب الكثريين املساءلة مطلب رئيسي يعترب التزاما بني املؤسسات احلكوميـة،             

تنفيذية وقضائية ومساءلة   : ات القطاع اخلاص وتنظيمات اتمع املدين، واملساءلة أنواع       ومؤسس
   .)1(بالسلطة الرابعة

وتعين أن تكون األفعال والقرارات املتخذة من طرف املـسريين علـى            :  الشفافية -3
الربملـان، مؤسـسات    (خمتلف مستويام مفتوحة للفحص والتدقيق من طرف إدارات أخرى          

، هذا يسهل من مساءلة وحماسبة املسريين وحتميل كل فرد املسؤولية عن نتـائج              )مع املدين ات
   .)2(أعماله

أي توفر املؤسسات على قوانني أساسية ولوائح داخلية حتدد أهدافها          :  حكم القانون  -4
وطبيعة عملها وشروط االنتماء وااللتحاق ا دون متييز، وتقوم على قـيم احلـق والقـانون                

   .)3(رص على الشورى يف صياغة األمر والتداول يف التسيري والعملية يف التفكري والتخطيطواحل

حيث تسعى إدارات القطاعات الثالثة، خاصة القطاع األول إىل االلتزام :  الفاعليـة  -5
   .)4(بإنتاج النوعية خاصة يف املصاحل واخلدمات املقدمة إىل املواطنني والتشبث

تشمل املساواة يف اخليارت والفرص املتاحة كالنظام التربـوي         و:  العدل واإلنصاف  -6
   .)5(الذي جيب أن يصل إليه كل فرد

  

                                                
احلكم  ":ورقة حبث قدمت يف امللتقى الدويل حول" (لرشيدة والتنمية يف الوطن العريبمتطلبات اإلدارة ا"كمال بلخريي وعادل غزايل،  -)1(

  .422.، ص)2007 أفريل 9-8، سطيف، اجلزائر، 1، ج"واستراتيجيات التغيري يف العامل الناميالراشد 
احلكم الراشد واستراتيجيات التغيري يف  ":ورقة حبث قدمت يف امللتقى الدويل حول" (الدميقراطية كأداة لترشيد احلكم"الطاهر بلعيور،  -)2(

  .104.، ص)2007  أفريل9-8، سطيف، اجلزائر، 1، ج"العامل النامي
 :ورقة حبث قدمت يف امللتقى حول" (بيئة التمكينية تمع املعلوماتال: إدارة املعرفة ودورها يف إرساء قواعد احلكم الرشيد"كمال بطوش،  -)3(
  .387.، ص)2007 أفريل 9-8، سطيف، اجلزائر، 1، ج"احلكم الراشد واستراتيجيات التغيري يف العامل النامي"
  .255.عيشور، مرجع سابق، صنادية  -)4(
  .21.الطيب بلوصيف، مرجع سابق، ص -)5(
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 إذن فالعالقة بني الدولة والقطاع اخلاص واتمع املدين هي عالقة تشابك وتكامـل،             
حبيث أن احلكومة تعمل على يئة البيئة السياسية والقانونية املساعدة، بينما يعمـل القطـاع               

اص على خلق فرص العمل وحتقيق الدخل ألفراد اتمع، أما اتمع املدين فيعمل على تلبية               اخل
اخلدمات االجتماعية للمواطنني، وتنفيذ برامج التنمية األخرى كمكمل للعمل احلكومي، كما           

يصبح التشابك بني القطـاع     يعترب أيضا مبثابة قناة هامة لتوصيل اخلدمات االجتماعية، وبذلك          
كومي والقطاع اخلاص ومؤسسات اتمع املدين شرطا ضروريا لتحقيق التنمية املستدامة، ملا            احل

  .توفره من تكافل للجهود واآلراء
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  : خالصة
 تسعى هلا كل دولة سواء كانت متقدمة أو نامية، من خالل          دامة غاية حتقيق التنمية املست  

، حيث  )اتمع املدين (والقطاع الثالث   ) اع اخلاص القط(فسح اال أمام كل من القطاع الثاين        
أصبح هناك هدف لتحقيق تعاون متوازن بني أضالع املثلث الفاعل يف حتقيـق التنميـة، دون                

فرضـت  ؤولية جلهة أخرى، حيـث      االعتماد كلية على جهة واحدة واإلعفاء الكامل من املس        
جنبا إىل جنب مع الدول، بصفتها      مؤسسات القطاع اخلاص وتنظيمات اتمع املدين، وجودها        

عناصر فاعلة رئيسية يف العملية التنموية، حيث لعبت أدوارا ومسؤوليات خمتلفة يف هذا اال،              
يئة ممارسات فضلى، ووضع مقترحات بشأن السياسات العامـة، وحتديـد   : وذلك من خالل  

لحة، والقيـام   مبادئ توجيهية وأدوات من أجل صناع السياسات وغريهم من أصحاب املـص           
بأعمال البحث والتطوير املتعلقة بالتكنولوجيات واملعايري والعمليات، واملسامهة يف صياغة قوانني           
يف الشؤون العامة خاصة البيئية منها، باإلضافة إىل تعزيز بناء القدرات والتوعية، وتنشيط روح              

ت اتمع املدين ومؤسـسات     فتنظيما. اخل... املسؤولية االجتماعية وتشجيع املمارسات البيئية      
 .القطاع اخلاص جبميع عناصرها تدفع إىل توجيه األنظار حنو مواضيع تفضل احلكومات جتاهلها            

ذا أضحت احلوكمة أهم أداة يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة املنشودة، وبـدوا ال ميكـن                
 الرشوة، هـضمت    تصور جناح أي فكرة وجتسيد أي مشروع، ألنه إذا ما عم الفساد وتفشت            

إذا ما انتشرت وسادت، ترد املظـامل ويعـود         ) احلوكمة(احلقوق، وغاب العدل، وا وحدها      
  .االلتحام بني احلاكم واحملكوم وتتقلص اهلوة بني الشعب واحلكومة

ومبا أن اجلزائر واحدة من الدول اليت تسعى إىل حتقيق التنمية املستدامة حاهلـا حـال                
 الفصل املوايل دراسة اتمع املدين فيها، وكذا واقع ملعرفة مدى فعالية            الدول األخرى، سيتم يف   

  . ، وما هي آليات تفعيل هذا الدور)التنمية املستدامة(يف الثانية ) اتمع املدين(األول 
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... ا إىل ترقية الطاقات البشرية واحترام وتقبل اآلخرين،         يهدف العمل اجلمعوي عموم   
د أن نودي بضرورة إقحامه يف رسم السياسات العامة للدول يف معظم املؤمترات الدوليـة،               بعو

أصبح من غري املمكن تصور جمتمع أو دولة متماسكة، تسري بثبات حنو التقدم إال مـن خـالل      
مبـا يف  ه احلرية الالزمة ألداء وظائفه يف خمتلف امليـادين،       فسح اال أمام اتمع املدين وإعطائ     
  .  ذلك دوره يف جمال التنمية املستدامة

    والتنمية املستدامة يف اجلزائرواقع اتمع املدين: املبحث األول
كما سبق الذكر أن للمجتمع املدين دور مهم يف التنمية املستدامة، ومن خالل هـذا               

ائر وصور عالقتـه بالدولـة      طلب أول إىل واقع اتمع املدين يف اجلز       املبحث يتم التعرض يف م    
، اجلزائـر التنميـة املـستدامة يف      واقع  إضافة إىل مطلب ثان يتناول       ات اليت تواجهه،  والتحدي

  .مؤشراا، والتحديات اليت تواجهها
    واقع اتمع املدين يف اجلزائر:املطلب األول

  : ن خالل ما يليوميكن التطرق إىل هذا العنصر م
    نشأة اتمع املدين يف اجلزائر:أوال

، 1901تبلور اإلطار القانوين للجمعيات يف اجلزائر مع صدور القانون الفرنسي لعـام             
ليحدد كيفية إنشاء اجلمعيات وتسيريها، ولقد نشطت حركة إنشاء اجلمعيات يف اجلزائر إبـان      

بفعالية يف بناء الشخصية الوطنية واحملافظة علـى        فترة االستعمار مع مطلع الثالثينيات وسامهت       
 ردا على احتفـاالت     1931 ماي   05مقوماا ومن بينها مجعية العلماء املسلمني اليت أنشئت يف          

   .)1(فرنسا مبرور قرن عن احتالل اجلزائر

بعد االستقالل استقرت فلسفة السلطة السياسية على فكرة إقامة دولة قوية ومستقرة،            
 باالعتماد على التسيري االنفرادي واملركزي، الذي أدى بدوره إىل انسحاب اتمع        لذلك قامت 

املدين وانتكاسه، وما عمق هذه االنتكاسة هو إخضاع احلركة اجلمعويـة إىل مـستويني مـن             
الرقابة، تتمثل األوىل يف الرقابة السياسية يف إطار االس املنتخبة، والثانية على مستوى متثيـل               

 االجتماعية واالقتصادية املشروعة يف إطار احتادات مهنية واجتماعية خيـضع تأطريهـا             املصاحل
                                                

   .17-15.حيي وناس، مرجع سابق، ص ص  -)1(
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االحتاد العام للعمال اجلزائـريني، االحتـاد الـوطين للفالحـني           (حلزب جبهة التحرير الوطين     
 ومتثل كل هذه التنظيمات قاعدة نضالية للحزب، هذا الوضع أدى إىل تدويل             ،)اخل...اجلزائريني
ملدين ومراقبته عن قرب يف كل جماالت احلياة ومنع أي مبادرة وجتنيد خـارج اإلطـار         اتمع ا 

   .الرمسي للدولة
كل هذا التضييق على احلركة اجلمعوية واتمع املدين أدى بوزارة الداخلية إىل إصدار             

 تطلب فيها من اإلدارة القيام بإجراء حتقيق دقيـق حـول كـل              ،1964تعليمة وزارية بتاريخ    
معيات املصرح ا مهما كانت طبيعة نشاطها، وبفعل املمارسة اإلدارية حتول مضمون هذه             اجل

  .التعليمة إىل سلطة تقديرية ملنح ترخيص إنشاء اجلمعيات
 الذي اعترب بأن اجلمعية متثل خطـرا        79-71لكن سرعان ما صدر أمران أوهلما األمر        

ة املمثل الوحيد لكل اجلمعيات، كما كرس       حمدقا بالتماسك الوطين، مبا تبديه من منافسة للدول       
 مبدأ تغييب اجلمعيات، واستمر هذا التهميش واإلقصاء حـىت  79-71املرسومني املعدلني لألمر   

 الذي كرس سيطرة وإشراف اإلدارة على حرية إنـشاء اجلمعيـات            1987بعد إصدار قانون    
   .ومراقبة نشاطها وإائها

قراطي وحقوق اإلنسان من خالل التغيريات الـيت       بعد ظهور بوادر ولبنات النظام الدمي     
طرأت على النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي، وختلي الدولة عـن نظـام التخطـيط              

ر واملركزي واالنفرادي ونظام احلزب الواحد لصاحل التعددية احلزبية، برزت معامل التغري يف تص            
 ألف منظمة   25حوت اجلزائر على حوايل      إذ   ،1988خاصة بعد أحداث     )1(وظيفة اتمع املدين  

، حيث يربط الباحثني ظهور اتمع املـدين يف         )2( أكتوبر 5واحتاد ورابطة ومجعية بعد أحداث      
   .)3(ات سياسية، قانونيةاجلزائر ذه األحداث وما تبعها من تغيري

                                                
  .22 -19.ص حيي وناس، مرجع سابق، ص  -)1(
  .206.، ص)2008 (19 جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، "البنية واألهداف: اتمع املدين والقوى السياسية يف اجلزائر"منري صواحلية،   -)2(
حلكم الرشيد ا ":ورقة حبث قدمت يف امللتقى الدويل حول" ( املدين يف التأسيس للحكم الرشيددور اتمع"مصطفى كيحل،  -)3(

  .164.، ص)2007 أفريل 9- 8، سطيف، اجلزائر، 1، ج"واستراتيجيات التغيري يف العامل النامي
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هذه التغريات السياسية والقانونية سامهت بصورة فعالة يف إرساء أسـاس دسـتوري             
، إذ كرسـت  1996 وتعـديل  1989شراك املواطن يف إدارة شؤون الدولة من خالل دستور   إل

  : صراحة احلق الدستوري يف إنشاء اجلمعيات، إذ نصت على أن1996 من دستور 43املادة 
ركة اجلمعويـة، حيـدد     ع الدولة تطوير احل   ق يف إنشاء اجلمعيات مضمون، تشج     احل"

حريـة التعـبري    : " منه علـى أن    41، ونصت املادة    "ياتالقانون شروط إجراءات إنشاء اجلمع    
، كما صاحب هذا االعتراف الدستوري حبق إنـشاء         "التجمع واالجتماع مضمونة للمواطن   و

 الذي أحـدث حتـوال      1990اجلمعيات واإلقرار بدور اتمع املدين، صدور قانون اجلمعيات         
   .)1(رة سواء يف إنشائها أو حلهاجذريا يف حرية إنشاء اجلمعيات وعدم إخضاعها لرمحة اإلدا

    :)2(أهم تنظيمات اتمع املدين يف اجلزائر
االحتاد العام للعمال اجلزائريني، النقابة اإلسالمية للعمل، :  تنظيمات العمال واملزارعني-1

  .اللجنة الوطنية إلنقاذ اجلزائر، االحتاد الوطين للمزارعني اجلزائريني
  .بة الصحفيني، نقابة األطباء، نقابة املهندسنينقا:  النقابات املهنية-2
اجلمعيات اخلريية النسائية، اجلمعيات أو االحتـادات النـسائية         :  املنظمات النسوية  -3

  .التابعة أو املعارضة لألحزاب، اهليئات النسائية التابعة للمنظمات املهنية أو احلرة
 حقوق اإلنـسان، الرابطـة      الرابطة اجلزائرية للدفاع عن   :  مجعيات حقوق اإلنسان   -4

  .اجلزائرية حلقوق اإلنسان
اجلمعية العربية للدفاع عن اللغة العربية، احلركة العربية اجلزائرية، :  اجلمعيات الثقافية-5

  .مجعية اجلاحظية، احلركة الثقافية الرببرية
بنـاء  املنظمة الوطنية للمجاهدين، إحتاد أبناء الشهداء، إحتاد أ       :  اجلمعيات التطوعية  -6
  .ااهدين

                                                
  .22.حيي وناس، مرجع سابق، ص  -)1(
  .70-68.، ص ص)2000 (259 جملة املستقبل العريب ،)" الفتنة – احلصار –احلجرة (اتمع املدين يف اجلزائر "الدسوقي، ن إبراهيم أمي  -)2(
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الطريقة القادرية، الطريقة الـشاذلية، الطريقـة       :  الطرق الصوفية واجلمعيات الدينية    -7
  .ريقة العلوية، الطريقة التيجانيةالسنوسية، الطريقة الدرقاوية، الط

   تمع املدين والدولة يف اجلزائرالعالقة بني ا: ثانيا
  :وميكن تلخيص هذه العالقة يف  

  : صم واحتوائه حتديد اخل-1
  :وميكن حصر هذا يف املصايف الثالث اليت أقامتها الدولة        

   قانون اجلمعيات: املصفاة األوىل  
حيث تسمح هذه القوانني مبراقبة كل أعمال اجلمعيات، وهذا ما مكن الدولـة مـن               

ـ               ن حتقيق غرضني يف الوقت نفسه، فمن جهة تعرف بدقة كل النشاطات والقائمني عليها، وم
  .)1(جهة أخرى ميكن أن توجهها وحتتويها

   املقرات: املصفاة الثانية  
تعترب املقرات من ضمن املشاكل الكربى اليت تعانيها اجلمعيات واليت تعود إىل األزمـة              
العمرانية اخلانقة اليت تعيشها اجلزائر، مما جعلها متثل املصفاة الثانية اليت تساعد الدولـة علـى                

اجلمعيات، إذ متنح املقرات فقط إىل اجلمعيات املقربة منها أو اليت ال تضر             التحكم يف نشاطات    
مبصاحلها، كما أن االعتراف باجلمعيات دون منحها مقرات خيدم بطريقة غري مباشرة غرضـني          
للدولة، فمن جهة يظهرها بأا دميقراطية إذا مسحت للمجتمع املدين أن ينظم نفسه، ومن جهة               

ستطيع أن ينشط ألن االفتقار إىل املقر يؤدي إىل عرقلة النشاطات وجيعلـها             ثانية تقيده إذ ال ي    
   .)2(تنحصر يف تظاهرات مناسبتية

   اجلانب املايل: املصفاة الثالثة  
يشكل اجلانب املايل املصفاة الثالثة ألن حتقيق أي نشاط حيتاج إىل متويل وخاصة               

ىل تغطية العجز الذي مل تستطع الدولة        طاحمة بذلك إ   ،أن بعض اجلمعيات طرحت نفسها بديال     
                                                

 314 جملة املستقبل العريب ،" هيمنة الدولة واالستقطاب احلزيباحلركة اجلمعوية يف اجلزائر بني"لرزاق جياليل وإبراهيم بلعادي، عبد ا -)1(
  .137.، ص)2005(
  .138.املرجع السابق، ص -)2(
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التكفل به، حيث تبقى الدولة هي املصدر األول واألساسي يف متويل هذه اجلمعيات وخباصـة               
اليت ختدم مصلحتها، أما اإلعانات اليت تقدم إىل اجلمعيات األخرى فتتمثل يف مبالغ حمدودة جدا               

   .)1( املربمج، مما أدى إىل ضعف أدائهاال تليب حاجاا األساسية وال حىت النشاط املناسبايت
  :  تشكيل قوة مضادة-2

لقد عمدت اموعة احلاكمة إىل استقطاب العديد من اجلمعيات اليت حتصل على دعم             
تصاص غضب أكتوبر وتعزيز مكانتها وضمان استمرارية النظـام         ممايل ومادي، ومتكنت من ا    

التعددية احلزبية لكن حتت مفهـوم حمتـشم        قر ب يوذلك بفتح جماالت للتعبري من خالل دستور        
، كما استطاعت أيضا أن تضع لعبة إستراتيجية عندما زاد الضغط االجتماعي    )مجعيات سياسية (

جل فرض االعتراف باألحزاب السياسية، ومتثل ذلك يف وضع قانون مائع مكن من تكوين              أمن  
حية بعيدة عـن العمـق       حزبا موزعة على مجاعات صغرية تنطلق من أفكار سط         60أكثر من   

اإليديولوجي والعمل االستراتيجي، هكذا استطاعت اموعـة احلاكمـة جتنيـد اجلمعيـات        
واستقطاب أغلب األحزاب واستخدامها لتقوية سلطاا ونفوذها، خاصة بعد اقتناعها بأن قوة             

  .)2(اتمع املدين تعين إضعاف الدولة والعكس صحيح
    يف اجلزائرديات اتمع املدينحت: ثالثا

 اليت تعترض اتمع املدين يف اجلزائر تربز طبيعة املؤسسات القائمـة            التحدياتمن بني   
  . التشكيلة اإليديولوجية السائدةواألفكار اجلارية يف

 ثالث أبعاد   واليت ميكن إجيازها يف    أكثر يف املستويات العامة هلذه العوائق        وميكن التدقيق 
  : وهي

  :العوائق القانونية -1
تربز القيود يف القوانني والتشريعات كأهم معوقات نشاط اتمع املدين اليت حتد مـن              

مها ، وكذا حتد من إمكانيـة إسـها       نية حصوهلا على املساحة املطلوبة    إمكاوحركة املؤسسات   
مايـة  فالبنية القانونية يف اجلزائر مل توفر شروطا قانونية كافيـة حل          . املباشر يف التنمية املستدامة   

  .ر ذلك بالشروط السياسية واألمنية، وقد يبادر بعضهم إىل تربيألفراد واجلماعات املختلفةا
                                                

  .139.سابق، صمرجع  لرزاق جياليل وإبراهيم بلعادي،عبد ا -)1(
  .140.سابق، صاملرجع ال -)2(
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ات حقوقا متساوية أو مـا يـشبه        إذا كانت معظم التشريعات متنح األفراد واجلماع      و
موجبات هذا  رف أن التطبيق الفعلي للقوانني واألنظمة التشريعية و       ، فإن من الواجب أن نع     ذلك

 من خالل ممارساا     نفسها ال حتترم هذه الدساتري     ةالسلطف،  فعول هذه الدساتري  التطبيق تعطل م  
، فلقد ظلت هذه     تصر كثريا وال تناضل من أجل ذلك       ،كما أن اتمعات املدنية ال    اجتاوزها هل و

ناك خنق فه. )1(الدساتري حربا على ورق، فحرية األفراد أو حقهم يف التعبري غائب أو شبه غائب     
أما التعددية اليت تـنص     . إىل درجة اإللغاء حلـرية التعبري    ، والتضييق   فردية والعامة للحريات ال 

عليها الدساتري كتشكيل األحزاب واجلمعيات فهي ال تصمد أمام تعسف السلطة اليت متـارس              
، حبيث متنع من التعبري عـن       تماعية ذات توجهات سياسية مغايرة    اإلقصاء والتهميش لقوى اج   

 البديل . قة منظمة وضمن إطار شرعي وتأسيسي     ا والدفاع عن مصاحلها بطري    مواقفها وتصورا
، عنـدما تبلـغ      القوى هي املقاومة السلبية أوال، مث االحتجاج العنيف ثانيـا          الوحيد أمام هذه  

   .)2(ؤسسات القائمة على ضبطه واحتوائهالتناقضات مستوى يفوق قدرة امل
  :العوائق السياسية -2

 أن إحدى أزمات اتمع املدين تنبع من القيود القانونية والدستورية           باإلضافة إىل اعتبار  
، فهناك أيضا عوائق وقيود أخرى تتمثل يف العوائق الـسياسية        اليت تفرضها الدولة على تنظيماته    

  .وغياب الدميقراطية
، ألنه يف ظلها ميكن أن يتمتـع  قاعدة األساسية ألي ممارسة سليمة تشكل الدميقراطية ال  

، وبالتايل لن يستطيع ممارسة نشاطه بشكل حر ومستقل          حبقوقه العامة وحرياته األساسية    طناملوا
، كيل مؤسسام املدنية اخلاصة ـم     مع غريه من أفراد اتمع حبيث يستطيع األفراد عندئذ تش         

، وحريـة إقامـة التنظيمـات       على أساس التعدد الفكري والـسياسي     فهي يف جوهرها تقوم     
، وتـوفري    تداول السلطة والرقابة السياسية    ، واحترام مبدأ  اسية وغري السياسية  املؤسسات السي و

  .الحترام حقوق املواطنني وحريامبعض الضمانات 
قـي بتكـوين   لذلك فإن النظام السياسي الدميقراطي ميكن أن يـساعد بـشكل حقي    

تـايل تقييـد    نه يف ظل فقدان احلرية وبال     أ، إذ   و الصحيح ، والعكس ه  مؤسسات اتمع املدين  

                                                
  .44-43.ص ص): 2002 (278 املستقبل العريب، "الواقع العريب وعوائق تكوين اتمع املدين"هيمة شرف الدين،  -)1(
  .88.ص): 1995 (191املستقبل العريب ، "األزمة الراهنة يف اجلزائرسوسيولوجيا "العياشي عنصر، -)2(
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، حيـث ال ميــكن      ا يف تقلص مؤسسات اتمع املـدين      النشاط اخلاص يكون عامال عكسي    
   .)1(اخل...لألفـراد إقامة مؤسسام اخلاصة من تنظيمات سياسية أو نقابية أو ثقـافية 

  : االجتماعية-العوائق الثقافية -3
ية السائدة يف اجلزائر هي سبب      ال خيتلف معظم الباحثني واحملللني من اعتبار البنية الثقاف        

، ولعل أهم ما مييز هذا اجلانب من األزمة الثقافية هو    جتمع املدين رئيسي من األسباب املعيقة للم    
االختالل احلادث يف سلم القيم واملعايري اليت حتكم وجود اتمع وتنظيمه وسريه مبا هو جمموعة               

ويتجلى . اق النسيب لألفراد واجلماعات  عالقات ذات طابع مؤسسي، ختضع لقواعد حتظى باالتف       
ج الفعل وأمناط ذلك االختالل القيمي حبدة يف غياب إطار مرجعي ميثل قاعدة مقبولة لبلورة مناذ          

وتبدو هـذه   . ويف الوقت ذاته معيارا لتقومي تلك النماذج واألمناط الفعلية         ،السلوك والعالقات 
داء، والفاعليـة،  هور قيم العمـل، واأل  تد" القضايا بوضوح أكـرب من خـالل املـمارسة يف      

  .)2(وهي  عناصر قيمية أساسية لقيام جمتمع مدين فعال ،"اخل..والكفاءة 
   قع التنمية املستدامة يف اجلزائروا: املطلب الثاين

عملت اجلزائر على محاية البيئة وحماربة العوامل املعرقلة لسري التنمية املستدامة يف اجلزائر       
تها يف احملافل الدولية اليت عملت على وضع خطط للمدى البعيد من أجـل              عالوة على مشارك  

  .بيئة سليمة وحياة مستدامة
   ائرية يف جمال التنمية املستدامةجهود الدولة اجلز: أوال

   :)3( األجهزة املعنية بترقية التنمية املستدامة-1
  : من التنميةلقد مت إنشاء جمموعة من األجهزة وكلت هلا مهمة ترقية هذا النمط 

وتتكون تشكيلتها فعليا من وزير البيئـة       : الندوة اجلهوية لتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة     
 الوزير املنتدب املكلف باإلنعاش االقتصادي، الوزير املكلف بالتنمية الريفيـة أو            ،ويئة اإلقليم 

ت الدولة مـن بـاحثني      ممثلني عنهم إضافة إىل الوالة الذين تضم أقاليمهم الندوة وكذا إطارا          

                                                
  .88.، مرجع سابق، صالعياشي عنصر -)1(
  .85.، صاملرجع السابق -)2(
  .22، مرجع سابق، صاملدرسة الوطنية لإلدارة -)3(
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 كجمعية عامة مث يتم تقـسيمها إىل        أما عن تسيري الندوة فهي تنعقد أوال      . ومهندسني وموظفني 
ورشات عمل حبيث تعاجل كل ورشة ميدانا معينا ال خيرج عن الصالحيات وامليـادين للنـدوة              

  .وهذا بالتنسيق مع الورشات األخرى
داد املخططات اجلهوية لتهيئـة اإلقلـيم       أما فيما خيص مهام الندوة فهي تتمثل يف إع        

   .ووضع أدوات التخطيط احلضري والبيئي
تسند هلا مهمة تنفيذ ومتابعة عمليـة التنميـة       : الوكالة الوطنية للتنمية املستدامة للسياحة    

تتوىل يف هذا اإلطار على وجه اخلصوص اقتناء ويئة وإعادة بيع أو تأجري األراضـي         . السياحية
. اخل مناطق التوسع واملواقع السياحية واملناطق املعدة إلجناز املنشآت الـسياحية          للمستثمرين د 

  .وحيدد تنظيم هذه اهليئة وكيفيات سريها عن طريق التنظيم
ويف غياب قاعدة تنظيمية تبقى هذه الوكالة جمرد تسمية جلهاز يتطلب إنعاشه بوجوب             

 ناطق ميكن هلا استقطاب عدد هائل مـن       النهوض بالسياحة نظرا ملا متلكه اجلزائر من ثروات وم        
  .رون دخال كبريا على اخلزينة العموميةذالسواح ي

ويكلف املرصد بالتنسيق مع املؤسسات الوطنية  :املرصد الوطين للبيئة والتنمية املـستدامة    
ائي ومعاجلتـها    على الصعيد العلمي والـتقين واإلحـص        البيئية واهليئات املعنية جبمع املعلومات   

  .ا وتوزيعهاوإعداده
ويضطلع على وجه اخلـصوص باملهـام       : الس الوطين لتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة     

  : التالية
  . اقتراح التقييم والتحديث الدوري على املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم-  
  . املسامهة يف إعداد املخططات اجلهوية-  
  .مام غرفيت الربملان يقدم تقريرا سنويا على تنفيذ املخطط الوطين أ-  

  .مه وكيفيات سريه عن طريق التنظيمحتدد تشكيلة الس ومها
إال أنه وإىل غاية اآلن مل يعرف الس طريقه إىل الوجود الفعلي عكس الندوة اجلهوية               

  .لتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة اليت وبعد النشأة القانونية عرفت نشأا الفعلية
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التعليم العايل، التربية   (هو اهليئة اجلامعة للقطاعات املكونة للبيئة       :  البيئة املعهد الوطين ملهن  
 عدة وزارات يف إطار حتسني       مت إنشاء هذا املعهد بالتنسيق مع      ، وقد )1( )الوطنية، التكوين املهين  

  : ودعم القدرات ضمن التجمعات التالية
  .ملياه املستخدمةتسيري النفايات الصلبة واحلضرية وا:  اجلماعات احمللية-
إنشاء إجراءات الرقابة الذاتية، نظام تسيري بيئي عقالين وتسيري النفايات          :  املؤسسات -

  .الصناعية
  .دراسة اآلثار على البيئة، مراجعات بيئية:  مكاتب الدراسات-
برامج تكوين موجهة لدعم قدراا     :  مجعيات بيئية، اجتماعية، مهنية، شبابية، نسوية      -

    .)2(س ونشر السلوكات البيئية السليمةعلى التحسي
  .ملكافحة بروز التلوث الصناعي مبختلف مصادره: املركز الوطين للتكنولوجيا النظيفة

  :  بعض اإلجراءات التنظيمية الوقائية املتبعة من أجل حتقيق التنمية املستدامة-2
  :  )3(وميكن تلخيصها يف

  : ا اإلجراء ميكن أن يأخذ شكلني مهاوهذ:  غلق أو إغالق اإلنشاءات واملؤسسات-أ
من خالل املنع النهائي أو التخلص من املنشآت املضرة بالبيئة          : اإللغاء أو الغلق النهائي     
  .واملواطن

نع املؤقت لإلنشاءات واملؤسسات اليت تـشكل       املمن خالل   : اإللغاء أو الغلق املؤقت     
سابقتها باعتبار أن املـستغل ملـزم بـدفع       خطرا على البيئة واملواطن، وهي ال تقل فعالية عن          

  .تكاليف االستغالل بصورة مستمرة طيلة مدة اإللغاء أو التوقيف لنشاطه

                                                
مشكالت ، يف  "– اجلزائر منوذجا –العامل الثالث اإلجراءات االقتصادية والقانونية حلماية البيئة يف دول "وشنان حكيمة ومنصوري مسرية،  -)1(

  .76 .، ص)2007دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، : اجلزائر(علي قوادرية وآخرون : ، احملرروقضايا اتمع يف عامل متغري
رسالة ماجستري يف  " (2004-1994زائر مع دراسة حالة اجل" ورها يف حتقيق التنمية املستدامةالسياسة البيئية ود"حرتسي محيد، عبد اهللا  -)2(

  .159.، ص)2005نقود ومالية، قسم العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، 
  .161. مرجع سابق، صمحيد،حرتسي عبد اهللا  -)3(
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ويتم هذا اإلجراء عند عدم التزام املؤسـسة بتنفيـذ اإلجـراءات    :  وقف األعمال  -ب
  .الوقائية

نة وإصـالح   ويتم اللجوء إىل إلزام املستغل بعمليات صيا      :  التنفيذ اإللزامي لألشغال   -ج
حيث ميكن اللجوء إما إىل التعويض أو إرجـاع األمـاكن إىل حالتـها     ،  الضرر البيئي الالحق  

  . الطبيعية
كما يوجد نوع آخر من اإلجراءات، هي اإلجراءات التنظيمية التصحيحية، وتبىن هذه            

رر األخرية على أساس النتائج تترب على النشاطات البشرية، من خالل العمل على تصحيح الض      
  .البيئي

  :)1( االهتمام بالوعي البيئي كأداة لتحقيق التنمية املستدامة-3
إذ مت إدخال التعليم البيئي ضـمن النظـام املدرسـي            :إدراج البيئة يف برامج التربية     -أ

، حيث قامت وزارة يئة اإلقليم والبيئة ضـمن برنـامج           2002 نوفمرب   20اجلزائري رمسيا يف    
، بإبرام عقد مع وزارة التربية الوطنية إلنشاء خمطط         2002البيئة يف أفريل    تدعيم التربية يف جمال     

 واليات من القطر مث تعميمه تـدرجييا يف      07عمل مشترك يف جمال التربية البيئية، يتم تطبيقه يف          
املستقبل على كافة املؤسسات التربوية، ولإلشارة فقد مشل هذا الربنامج فترة جتريبية خالل العام          

  . ثانوية31 إكمالية، 39بتدائية، ا مدرسة 71:  مؤسسة تربوية131 على 2002/2003ي الدراس
إضافة إىل العقد املربم مع وزارة التربيـة قامـت     : إدراج البيئة ضمن التكوين املهين     -ب

 بإبرام عقد مماثل مع وزارة التكوين املهين، وذلـك          2003وزارة يئة اإلقليم والبيئة يف جانفي       
 مفهوم البيئة من جهة وفتح فروع جديدة للتكوين املهين متخصصة يف جمال محاية              بغرض إدخال 

  . من جهة أخرىالبيئة
  : االهتمام حبماية البيئة يف إطار حتقيق التنمية املستدامة-4

      :)2(وميكن تلخيص هذا االهتمام يف اآليت

                                                
  .161.مرجع سابق، ص محيد،حرتسي عبد اهللا -)1(
يف امللتقى ورقة حبث قدمت  (-" الواقع واملأمول–ملستدامة يف اجلزائر محاية البيئة وأثرها على التنمية ا"مد صاحل فروم وإلياس بودعادة، حم -)2(

  .10.، ص)2008نوفمرب  12-11، سكيكدة، اجلزائر، "يئة وأقره على التنمية املستدامةاقتصاد الب: "الوطين الرابع حول
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  .1973والطبيعي، عام  املصادقة على االتفاقية اخلاصة حبماية التراث العاملي الثقايف -
 املصادقة على االتفاقية الدولية املتعلقة بإحداث صندوق دويل للتعويض عن األضرار            -

  .1974املترتبة عن التلوث بسبب احملروقات، عام 
  .1980 االنضمام إىل اتفاقية محاية البحر املتوسط من التلوث عام -
سط من التلوث الناشئ عن رمـي   املصادقة على الربتوكول اخلاص حبماية البحر املتو -

  .1981عام  النفايات من السفن والطائرات،
 املصادقة على الربتوكول اخلاص بالتعاون على مكافحة تلوث البحر املتوسط بالنفط            -

  .1981واملواد الضارة األخرى يف احلاالت الطارئة، عام 
مقاومـة الزحـف     املصادقة على بروتوكول التعاون بني دول مشال إفريقيا يف جمال            -

  .1982عام  الصحراوي،
 االنضمام إىل االتفاقية املتعلقة باملناطق الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة باعتبارها            -

  .1982 عام ،مالجئ للطيور الربية
  .1982 املصادقة على االتفاقية حول احملافظة على الطبيعة واملوارد الطبيعية عام -
  .1982تعلق حبماية البحر املتوسط من مصادر برية، عام  االنضمام إىل الربوتوكول امل-
 االنضمام إىل االتفاقية اخلاصة بالتجارة الدولية يف أنواع احليوانات والنباتات الربيـة             -

  .1982املهددة باالنقراض، عام 
  .1992 االنضمام إىل اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، عام -
  .1992ملتحدة اإلطارية بشان تغيري املناخ، عام  املصادقة على اتفاقية األمم ا-
  .1992 االنضمام إىل بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفذة لطبقة األوزون، عام -
  .1992 املصادقة على االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، عام -
املدنية  لتعديل االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية       1992 املصادقة على بروتوكول عام      -

  .1998عن أضرار التلوث الزييت، عام 
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 التحفظ إىل اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقـل النفايـات اخلطـرة              مع االنضمام   -
  .1998 عام ،والتخلص منها عرب احلدود

   ات التنمية املستدامة يف اجلزائرمؤشر: ثانيا
ة وبيئيـة وسـيتم     تتعدد مؤشرات التنمية املستدامة يف اجلزائر من اقتصادية واجتماعي        

  :التطرق إىل بعض املؤشرات على التوايل
  : نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل -1

يعد هذا املؤشر من مؤشرات القوة الدافعة للنمو االقتصادي، ويقـيس مـستوى                 
نه ميثـل عنـصرا   أاإلنتاج الكلي وحجمه، ومع أنه ال يقيس التنمية املستدامة قياسا كامال، إال          

  .ومستوى الكفاءة الفردية ن عناصر نوعية احلياة،مهما م
وتوضح البيانات املتعلقة بنصيب الفرد اجلزائري من الناتج احمللي اإلمجايل إىل أنه قـد              

، غري أنه مـا زال منخفـضا        2001 عام   6090 إىل   1999 دوالر عام    5063شهد ارتفاعا من    
هدت اجلزائر مـؤخرا ارتفاعـا يف        دوالر على املستوى العاملي، وإن ش      7804مقارنة مع قيمة    

مؤشر الناتج الداخلي اخلام الذي تبعه ارتفاعا حمسوسا يف نصيب الفرد منه، إال أن الواقع يبقى                
     .)1(بعيدا عن األرقام

  : الفقر البشري-2
 والصادر عن برنـامج األمـم املتحـدة    2003وفقا لتقرير التنمية البشرية الدويل لعام    

 حبسب الناتج اإلمجايل للفرد الـذي       76ئر تبعا لدليل التنمية البشرية املرتبة       اإلمنائي، حتتل اجلزا  
يعادل القدرة الشرائية بالدوالر األمريكي، من جمموع الدول اليت مشلها التقرير، حيث بلغـت              

-1990نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دوالر واحد يف اليوم يف اجلزائر يف الفتـرة                 
لنفس الفترة، % 0.5 كما قدرت نسبة فجوة الفقر لنفس الفترة بأكثر من     %2 أكثر من     2001

 حـوايل   2001-1990من الدخل القـومي واالسـتهالك للفتـرة         % 20وكان نصيب أفقر    
7.0%)2(.  

                                                
  .170.عمر شريف، مرجع سابق، ص -)1(
  .174.املرجع السابق، ص -)2(
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  : األراضي املصابة بالتصحر-3
يقيس هذا املؤشر مساحة األراضي املصابة بالتصحر ونسبتها إىل املـساحة اإلمجاليـة             

مـن  % 68.1شري آخر اإلحصائيات املتاحة إىل نسبة التصحر اليت بلغت أكثر مـن             للبلد، وت 
، كما  من مساحة الكلية  % 87املساحة اإلمجالية للجزائر، علما أن مساحة الصحراء متثل حوايل          

من املساحة الـصاحلة للزراعـة يف إفريقيـا مهـددة     % 40أنه تبعا لدراسة األمم املتحدة فإن   
خر اإلحصائيات أن التصحر الذي ميس املنـاطق شـبه الـصحراوية            بالتصحر، حيث تقدر آ   

 ملم يف السنة، وهذا ما يعكس املساحة الزراعية         400 إىل   100والسهبية يزحف بنسبة تقدر من      
 هكتـار  0.15، واليت ستصل إىل أقل من 1998هكتار وذلك عام  0.23النافعة لكل فرد حبوايل     
ثل عقبة كبرية وحتديا ثقيال يستوجب تفعيل كل ما من          هذا ما مي   ،2020للفرد الواحد يف آفاق     

  .)1(شأنه أن يوقف وحيد من هذه الظاهرة اخلطرية
    املستدامة يف اجلزائرحتديات التنمية: ثالثا

  : التحديات االقتصادية -1
يالحظ أن معدالت النمو احلقيقي رغم ارتفاعها بدرجة مهمـة          : ضعف معدالت النمو  

، ما يؤثر على سري التنمية املـستدامة  )2(ا ما زالت بصفة عامة متواضعة غري أ  2003خالل عام   
  .بصفة أن النمو االقتصادي يعد من أهم الركائز ألي دولة

لقد اخنفضت القدرة الشرائية للمـواطنني وخاصـة الفئـات          : اخنفاض القدرة الشرائية  
الزيادة يف األسـعار مـع      البسيطة واحملرومة بدرجة كبرية والسبب يعود أساسا إىل عدم تكافؤ           

   .)3(الزيادة يف األجور

                                                
  .185.صق، ساب، مرجع عمر شريف -)1(
رسالة دكتوراه يف االقتصاد، قسم العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، " (يق التنمية املستدامة يف اجلزائرآليات حتق"حممد طاهر قادري،  -)2(

  .208- 207.، ص ص)2006
يئة اقتصاد الب: "لتقى الوطين الرابع حوليف املورقة حبث قدمت ("  التنمية املستدامة يف اجلزائرمحاية البيئة وأثرها على"إلياس بوجعادة،  -)3(

  .11.، ص)2008 نوفمرب 12- 11، سكيكدة، اجلزائر، "وأثره على التنمية املستدامة
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اليت حتد مسار التنمية املستدامة نتيجة آثارها السلبية، ومن بينها فرض سـيطرة           : العوملة
السياسة الغربية، السيطرة االقتصادية ذات املظاهر املتعددة، كشراء موارد ومواد خام الـدول             

   .)1(عها هلا بصورة جديدة وبأغلى األسعاراملتخلفة بأقل األسعار وإعادة تصنيعها مث بي
الذي يعد عائقا كبريا وحتديا مهما، األمر الذي يهدد التنمية املستدامة يف         : شبح املديونية 

  . ومع أن اجلزائر ختلصت تقريبا من ديوا اخلارجية إال أا ما زالت حتت تأثريها،اجلزائر
  :  التحديات االجتماعية-2

يعترب هذا املؤشر وسيلة هامة لتحديد التنمية، حيث يـدل           :البشريةتراجع مؤشر التنمية    
  .على مستوى التقدم الذي وصلت إليه كل دولة

وعلى اعتبار مؤشر التنمية البشرية يعطي أكثر من داللة على الوضع الصحي والتعليمي             
ه املباشر على الوضع    واإلطار املعيشي العام لألفراد يف اتمع، فإنه ميثل حتديا حقيقيا نظرا لتأثري           

  .اإلنساين الذي يصبو إىل الوصول لتحقيق احلياة الكرمية
فبالنسبة للجزائر يالحظ تراجع مؤشر النمو البشري فيها منذ بداية التسعينات، نتيجة            
لتأثري السياسات اهليكلية فيها خالل هذه الفترة الزمنية، اليت عرفت أيـضا تراجـع معـدالت           

هرة البطالة يف اجلزائر، ويف كثري من األحيان مل تتحـسن اإلنتاجيـة             التشغيل نتيجة تفشي ظا   
الفردية واألجور احلقيقية مما أثر سلبا على دخل العاملني وحالتهم االجتماعية وزيـادة الفقـر               

   .)2(واخنفاض مستوى املعيشة

  : ةيتحديات البيئال -3
افظة على املصادر البيئية علـى       احمل يقصد باالستدامة البيئية   :تدين مؤشر االستدامة البيئية   

  .املدى الطويل يف حميط دائم التغري

                                                
: ورقة حبث قدمت يف امللتقى الوطين اخلامس حول" (اتيجية لتحقيق التنمية املستدامةالطاقة الشمسية ومحاية البيئة كإستر "عمر شريف،-)1(
  .5.، ص)2008 أكتوبر22-21، سكيكدة، اجلزائر، "أثره على التنمية املستدامةيئة واقتصاد الب"
، )3200املكتب اإلقليمي للدول العربية، : نيويورك( 3200  تقرير التنمية اإلنسانية العربية، "UNDP"برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -)2(

  .297.ص
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 عامليا بعـد أن     96 إىل احتالل اجلزائر الرتبة      2004ويشري تقرير االستدامة البيئية لعام      
، وبذلك تبقى من املراتب األخرية عامليا، كما يالحـظ تراجـع            2002 عام   70احتلت الرتبة   

 بني سنيت   46 إىل   49.4ائر، فمثال قد تراجع رصيد االستدامة من        مؤشر االستدامة البيئية يف اجلز    
 عام  0.9 كما أن مساحة األرض املغطاة بالغابات يف اجلزائر ال متثل إال نسبة           ،  2004 و 2002
2000.   

، إذ ال ميكن ألي من      البيئيةمتثل املياه العذبة أهم النظم       : للمياه العذبة  البيئيتدهور النظام   
وتواجه اجلزائر مشكلة ندرة املياه العذبـة نتيجـة   . قى على قيد احلياة بدون ماءالكائنات أن تب  

لالرتفاع السكاين السريع والرتوح الريفي، األمـر الـذي أدى إىل تزايـد الـضغوط علـى             
استخدامات املياه وزاد يف تلويثها وتلويث مصادرها جراء السكن العشوائي حول املدن ومـا              

، تنعكس أثارها مباشرة يف تدهور متوسط نصيب الفرد من امليـاه  ينجر عنه من مشكالت بيئية   
 حبـوايل   2030ويقدر اخلرباء كمية املياه العذبة املتجددة يف اجلزائر آفاق سنة           . الصاحلة للشرب 

    .)1(3 كم318
  :  التحديات التقنية-4 

لتقدم حيث يشكل العلم والتكنولوجيا احملرك الرئيسي ل      : تدين مؤشرات البحث والتطوير   
االقتصادي واالجتماعي، كما ميثالن عنصرين أساسيني للنمو االقتصادي واالسـتدامة البيئيـة            

علم والتكنولوجيا يف اجلزائر باحملدودية، إذ يتضح مـن         لواالجتماعية واالقتصادية ويتسم واقع ا    
 عـدد مـن     املؤشرات الرئيسية أا حتتل املراتب األخرية بني اموعات السكانية يف العامل يف           

   .)2(ى البحث العلمي وعدد االختراعاتاملؤشرات مثل اإلنفاق عل

  :  يةس التحديات السيا-5
رغم ما تقوم به اجلزائر من جمهودات سياسية إال أا ما زالت تواجـه جمموعـة مـن       

، اليت ال ميكن للتنمية املـستدامة أن   احلكم الصاحل إرساء دعائمالتحديات من أجل الوصول إىل   
حداثـة  غياب الدميقراطية وحقوق اإلنـسان،  : ق إال يف إطارها، ومن بني هذه التحديات تتحق

                                                
  .218.بق، صسامرجع ، "UNDP"برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -)1(
  .217.حممد طاهر قادري، مرجع سابق، ص -)2(
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جتربة اتمع املدين وعدم مشاركته الفعالة يف املسامهة يف وضع وتنفيذ اسـتراتيجيات التنميـة               
  .املستدامة

جل القضاء أو التخفيف على األقل من هذه التحديات واملعوقات، تقـع علـى              أومن  
  : موعة من املسؤوليات من أمههاالدولة جم

زيادة نسبة املساحات اخلضراء حول املدن الصناعية بإقامة أحزمة خضراء حوهلـا              -
   .)1(تتناسب مع كمية الغازات والغبار اليت تطلقه هذه الصناعة

  .أمهية ترتيب األوضاع االقتصادية واملؤسسية بوجه عام -
جياد املناخ املالئم لالسـتثمار حمليـا       ضرورة االستغالل الرشيد للثروات املتاحة، وإ      -

 .ودوليا

 .ضرورة إجياد وتفعيل ختطيط سليم للموارد البشرية يف البالد -

وجوب إعطاء املناطق الريفية األولوية عند إعداد الـربامج التنمويـة والـصحية              -
 .والتعليمية

عمـل  إلزامية إجياد البيئة الصاحلة لنشأة الشباب اجلزائري وتأهيله وتوفري فـرص ال            -
 .املناسبة له

 . االلتفات إىل البيئة والعمل من أجل إزالة التلوث البيئي احمليط ا -

 .سن القوانني والتشريعات اخلاصة بنوعية اهلواء وضبط تلك النوعية -

 حىت تسمح هلا مبسايرة التكنولوجيـا       ،ختطيط وتسيري املوارد البشرية بطريقة علمية      -
 .احلديثة

  
ية املستدامة يف اجلزائر، ميكن مالحظة أن الدولة اجلزائرية،         من خالل دراسة واقع التنم    

رغم قيامها مبجهودات كبرية يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة إال أن تلك اهـودات تبقـى                
حمدودة وغري كافية ملا تواجهه من صعوبات وحتديات كبرية يف هذا اـال، ولتجـاوز تلـك        

                                                
  .13.إلياس بوجعادة، مرجع سابق، ص -)1(
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     تمع املدين أن تساهم بأي طريقة إىل جانب الدولـة يف           العقبات حتاول العديد من تنظيمات ا
حتقيقي التنمية املستدامة، ومن بني هذه املسامهات جند على سبيل املثال مجعية مبادرة بيئة الـيت                

  .تنشط يف اال البيئي، واليت سيتم إدراج نشاطها يف املبحث التايل
  

   دراسة حالة مجعية مبادرة بيئة: املبحث الثاين
خالل هذا املبحث سيتم تناول مجعية مبادرة بيئة كنموذج لدراسة وضعية اتمـع        من  

املدين يف اجلزائر، ومدى مسامهته يف حتقيق التنمية املستدامة، عن طريق التعـرض لنـشاطات               
  .اجلمعية ودورها يف التوعية البيئية وتقدمي تقييم بسيط هلذا الدور

   بيئةالتعريف جبمعية مبادرة : ألولاملطلب ا
هي مجعية ذات طابع علمي، توجه أعماهلا لكل األشخاص املعنيني بصفة مباشـرة أو              

  . غري مباشرة مبشاكل البيئة
، من طرف   84-96 حتت االعتماد رقم     1996 جوان   30تأسست مجعية مبادرة بيئة يف      

   الصناعية جبامعة احلاج خلضروقاية والمنجمموعة من الطلبة واألساتذة من معهد األ
   .)1(–اتنةب–

    :)2(أهداف اجلمعية -1
  : فيما يلي ميكن إمجاهلادف مجعية مبادرة بيئة إىل جمموعة من األهداف      

  . تسمح بتوفري لقاءات دائمة لكل من مة البيئة-  
  . تعد مكان لتبادل األفكار واملشاريع اخلاصة بالبيئة-  
  .اجلامعي بني الطلبة تسعى إىل نشر التوعية البيئية داخل احمليط -  

                                                
  .منشورات مجعية مبادرة بيئة -)1(
  .املرجع السابق -)2(
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  : هياكل اجلمعية-2
   :)1(ة من عدة هياكل متمثلة يفتتشكل مجعية مبادرة بيئ       

  :  األندية-أ

ويهدف هذا النادي إىل التوعية بالبيئة وخاصة يف جمال املياه والـيت تعتـرب              : نادي املياه 
  .عنصر أساسي ومهم يف تكوين املنظومة البيئية

تسعى اجلمعية من خالل هذا النادي بالتعريف مبجمل أشكال : جينادي التنوع البيولـو   
 وذلك للتحسيس أكثر بـضرورة      ،التنوع البيولوجي املتواجدة يف والية باتنة واملدن ااورة هلا        

  .ااحلفاظ على هذا التنوع البيولوجي بوصفه إرثا وطني
صة من خـالل التوعيـة      جمال التوعية البيئية خا    ينشط هذا النادي يف   : نادي محاية البيئة  

والتحسيس يف اال البيئي وذلك بالدعوة إىل توفري مساحات خضراء على مستوى كل أحياء              
والية باتنة، كما تساهم كذلك يف تفعيل الرؤية البيئية لدى املؤسسات العموميـة املمثلـة يف                

، دون التغاضي عن    الوالية والبلدية لتحفيزها على استراتيجيات جديدة حلماية البيئة من التلوث         
الدور الكبري الذي يلعبه أعضاء اجلمعية يف توعية األشخاص وباألخص الطلبة بضرورة توافر جو   

  .بيئي سليم يف األوساط اليت يعيشون فيها
  : ان اللج-ب

  : تتشكل مجعية مبادرة بيئية من جمموعة من اللجان
الوسط احمللي لوالية باتنـة     دف هذه اللجنة إىل إعالم الوسط اجلامعي و       : جلنة اإلعالم 

  .باألمهية اليت تكتسبها احملافظة على البيئة كوا ذات أمهية بالغة حلياة اإلنسان
ة على تكريس الدور اجلمعوي للمـرأة       ساعدت مجعية مبادرة بيئ   : جلنة النشاط النسوي  

  .ظ على البيئةوترقيته بإنشاء جلنة نسوية هدفها التوعية بالدور املناط باملرأة يف ضرورة احلفا

                                                
  .منشورات مجعية مبادرة بيئة-)1(



                                                                     دور اتمع املدين يف اجلزائر يف حتقيق التنمية املستدامةالثالث                                     الفصل 

 - 117 -

دف هذه اللجنة إىل اإلملام بكل األحباث العلميـة  : جلنة اإلنتاج والبحث يف اال البيئي  
 وذلك بغية االستفادة من النتائج املتوصل إليهـا يف          ،والطلبة الراغبني يف البحث يف اال البيئي      

  .تكريس احلماية البيئية وتفعيلها أكثر
  : شركاء اجلمعية-3

  :)1(شترك مع اجلمعية يف أدائها لنشاطاا جمموعة من اجلهات وهمي        
 وهو مؤسسة عمومية، حتت وصاية وزارة التعليم العـايل          :معهد األمن والوقاية الصناعية   

  .والبحث العلمي
هذا املعهد هو معهد تدريب ومترين القيادات املتخصصني يف الوقاية الصناعية وظروف            

  . بالبيئة والتنمية املستدامةالعمل، واملسائل املتعلقة
قسم الوقاية الصناعية، قسم الوقاية وظروف العمل       : يتكون هذا املعهد من ثالثة أقسام     

  . وقسم البيئة
مهية الشعبة، كما يقوم هذا     أليقوم هذا املعهد باستقبال الطلبة جزائريني وأجنبيني نظرا         

  .األحباث األساسية واألحباث املطبقة:  من خاللة باألحباث العلميمدعومةاملعهد بعدة جمهودات 
 تقـام   ،هو خمرب متواجد مبعهد األمن والوقاية الصناعية      : خمرب الدراسات والوقاية الصناعية   

فيه األحباث األساسية للمعهد، يرأسه مديري املعهد، ويعمل فيه ستة عشر أسـتاذا متحـصلني    
  .على رتب دكتوراه

مديرية تابعة لألمانة العامة هي  :لرياضية جلامعة باتنـة مديرية النشاطات العلمية والثقافية وا 
للجامعة، مهمتها تنظيم نشاطات ثقافية ورياضية وعلمية لفائدة الطلبة بالتنسيق مـع خمتلـف              

  . الشركاء املهتمني ذا اال ومنهم اجلمعيات العلمية والثقافية والنوادي الرياضية
نية دف إىل تقدمي املـساعدات يف أوقـات          بوصفه مجعية وط   :اهلالل األمحر اجلزائري  

الكوارث الطبيعية واألزمات ويف وقت احلروب، ومن أهم انشغاالته كذلك التحفيز على تطوير       

                                                
    .منشورات مجعية مبادرة بيئة -)1(
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النظام البيئي اجلزائري من أجل ضمان بيئة سليمة للعيش، كما تقدم هذه اجلمعية مـساعدات               
  .مالية خاصة من أجل التسيري واحلفاظ على التنوع البيئي

  : الربنامج السنوي للجمعية-4
   :)1(جلمعية سنويا بربامج خمتلفة وعديدةتقوم ا

  :  جانب النشاطات-أ

تسعى اجلمعية يف إطار النشاطات اليت تقوم ا بتنظيم أبواب          :  تنظيم أبواب مفتوحة   -
  .مفتوحة لتوعية الوسط الطاليب باألمهية اليت تكتسبها البيئة يف حيام العادية

دف اجلمعية من أجل احلفاظ علـى البيئـة إىل القيـام    : الت حتسيسية تنشيط مح -
  .حبمالت حتسيسية سواء يف اجلامعة واإلقامات اجلامعية واملدارس االبتدائية

اجلمعية من زيارات لبعض املؤسسات     به  من خالل ما تقوم     :  تنظيم خرجات علمية   -
  .ظة على البيئة عند قيامهم بنشاطاماالقتصادية العمومية واخلاصة وتوعيتهم بضرورة احملاف

يف إطار قيام اجلمعية بنشاطات تقوم بتنظـيم أو حـضور   :  احتفاالت وطنية ودولية  -
  .احتفاالت وطنية وأخرى دولية تعىن باحلفاظ على البيئة

كما تسعى اجلمعية للحفاظ على البيئة      :  تنظيم ندوات وأيام دراسية وملتقيات وطنية      -
ي والتحسيس بأمهية حتسني الوسط البيئي إىل تنظيم ندوات وأيـام دراسـية             ونشر الوعي البيئ  

  .وملتقيات وطنية يف هذا اال
  :  اجلانب اإلعالمي-ب

حىت تقوم اجلمعية بعملها على أكمل وجـه،        : نسج عالقات مع خمتلف املؤسسات     -
دف تسعى إىل الدخول يف عالقات مع مؤسسات سواء كانت مؤسسات عمومية أو خاصة،              

  .التوعية بضرورة محاية البيئة وحتمل املسؤولية االجتماعية
ففي إطار قيام اجلمعية باملهام املنوطة ا، تـسعى إىل          :  تكوين أندية خضراء دراسية    -

  .تأسيس أندية خضراء هدفها الرئيسي التوعية والتحسيس البيئي خاصة يف األوساط اجلامعية

                                                
    .منشورات مجعية مبادرة بيئة -)1(
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معية كذلك بتأسيس أندية علمية هدفها البحـث    كما تقوم اجل  :  تكوين أندية علمية   -
يف اال البيئي وذلك رغبة منها يف ترقية البحث يف هذا اال وتدعيم املعلومـات املتحـصل                 

  .عليها من طرف الطلبة
  :اجلهات املمولة للجمعية -5

  : تتلقى اجلمعية متويلها املايل من طرف كل من
 – الصندوق الوطين للضمان االجتماعي      – باتنة    فرع –املديرية العامة للحماية املدنية     

 كما تتلقى بعض اهلبات من طرف أفراد اتمع، ويعترب          – فرع باتنة    –اهلالل األمحر اجلزائري    
هذا التمويل ضئيل مقارنة باألعمال اليت تقوم ا اجلمعية خاصة لألمهية الكبرية اليت حيظى ـا                

  .)1(موضوع البيئة
مبادرة بيئية، سيتم التطرق إىل أهم نشاطاا وأعماهلـا يف سـبيل    بعد التعريف جبمعية    

 .حتقيق التنمية املستدامة

ة يف احلفاظ على البيئة من أجل حتقيق التنميـة          دور مجعية مبادرة بيئ   : لب الثاين املط
  املستدامة 

ة يف احلفاظ على البيئة، سيتم التعـرض أوال إىل          التطرق إىل دور مجعية مبادرة بيئ     قبل  
  .ملشاكل البيئية يف اجلزائرا

   املشاكل البيئية يف اجلزائر: والأ
تعاين منطقة البحر املتوسط تدهورا بيئيا كبريا، واجلزائر كغريها من دول هذه املنطقـة              

  : متتاز بنظام بيئي مهدد بعدة أخطار ومشكالت منها
  : التصحر  -1

 لألرض، مما قد يفضي     تعين ظاهرة التصحر اخنفاض أو تدهور قدرة اإلنتاج البيولوجي        
يف النهاية إىل خلق ظروف بيئية شبه صحراوية وتدهور خصوبة األراضي، وذلك يرجع إىل عدة       

                                                
    .ة مبادرة بيئةمنشورات مجعي -)1(
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أسباب بشرية كالضغط السكاين وحتويل األراضي إىل مناطق سكانية وصناعية، وأخرى طبيعية            
  .   كاجنراف التربة وتناقص كميات األمطار

الصحراوية يف املنطقة اجلنوبية، حيث بدأ الغطاء       وتعرف اجلزائر زحفا مستمرا للرمال      
النبايت يف االحنالل بسبب قلة األمطار واجلفاف، ضف إىل ذلك ضعف املعدل السنوي لتساقط              

ـ        150األمطار الذي بلغ      هكتارات بـسبب    8 ملم يف السنة واملؤشرات تؤكد فقدان اجلزائر ل
    .)1(التصحر والعمران الفوضوي

  :  التلوث البيئي-2
   :)2(وتعود أسباب التلوث البيئي يف اجلزائر إىل عدة عوامل ميكن إمجاهلا يف

يعد العامل السكاين من أبرز األسباب املؤدية إىل مشكلة التلـوث،           : النمو الدميغرايف  -
، وحسب إحـصائيات    1987 عام% 60 إىل   1977 عام% 40من  سكان  الحيث ارتفع عدد    

  عـام   أمـا يف   ،2000 عام 1.48بلغ معدل النمو الطبيعي     الديوان الوطين اجلزائري لإلحصاء،     
ـ  2007 ، هذا النمو السكاين يؤدي إىل االستخدام السريع للمـوارد والطاقـة            1.86: فقدر ب

وزيادة الطلب على األراضي القابلة للزراعة واألراضي السكنية وتناقص الغابات واملراعي، ممـا             
  .يوييساهم يف مزيد من التلوث وفقدان التنوع احل

 حنـو املـدن،     لقد جر النمو السكاين وزحف سكان الريف      : زيادة املناطق احلضرية   -
رية، وبالنظر إىل ما ختلفه هذه التجمعات من تلوث هوائي بسبب حركـة             انتشار املناطق احلض  

ة يف  صاملرور وانبعاث الغازات من وسائل النقل وكذلك ما ختلفه من نفايات وخملفات صلبة خا             
  . ، أدى هذا إىل زيادة األعباء البيئية يف مجيع ااالتاملدن الكربى

تعد التنمية الصناعية املتواصلة يف مجيع أحناء العامل من أبرز العوامل           : التنمية الصناعية  -
  .املسببة ملعظم املشاكل البيئية املعاصرة

                                                
يئة اقتصاد الب: "ين اخلامس حولورقة حبث قدمت يف امللتقى الوط" ( واإلستراتيجية املتبعة حلمايتهاالبيئة يف اجلزائر، واقعها"مهدية ساطوح،  -)1(

  .4.، ص)2008 أكتوبر 22- 21، سكيكدة، اجلزائر، "وأثره على التنمية املستدامة
  .6-5. صمرجع سابق، ص ،مهدية ساطوح -)2(
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ري كل هذه العوامل تؤدي إىل تلوث بيئي خاصة يف جمال التلوث اجلوي واملائي والبح             
  .وكذلك النفايات

 تلوثا هوائيا وذلـك يرجـع       ةعرفت اجلزائر خالل السنوات املاضي    : التلوث اجلوي  -أ
موعة من األسباب سالفة الذكر، ومصدرها التدفقات اهلوائية يف التجمعات احلضرية بسبب            

ات حركة املرور وكذلك املصادر املرتلية، إضافة إىل التدفقات الصناعية الصادرة عـن الوحـد         
ومن أهم املصانع املتسببة يف هذا النـوع مـن           .اإلنتاجية أو احتراق النفايات الصلبة يف اهلواء      

، هـذا   ...التلوث، مصنع اإلمسنت مبفتاح، مصنع الربانت بتسيمسيلت، مركب امسدال بعنابة           
التلوث اهلوائي جنم عنه عدة آثار صحية، حيث أدت الغازات إىل انتشار عدة أمراض خاصـة                

كما بني تقرير حـول  . حساسية وكذا كبار السن واملرضى باألمراض املزمنة    األفراد  أكثر   لدى
 أن تلوث اهلواء يسبب أمراض تنفسية بالنسبة للسكان عمومـا  2000حالة ومستقبل البيئة لعام  

 سـجلت   عـام  30 حالة إصابة ا، أما سرطان الرئة بالنسبة ألكثر من           353600فقد سجلت   
  . حالة544000الربو بالنسبة للسكان عموما سجلت  حالة، ومرض 1522

 ،إضافة إىل ما ختلفه املنشآت الصناعية من تلوث جـوي         : التلوث املائي والبحري   -ب
فإن املصانع املتمركزة عرب السواحل اجلزائرية خاصة، تسبب تلوثا حبريا غاية يف اخلطورة، حيث             

لفات البترولية واملواد املشعة واملعـادن الثقيلـة        تتلوث مياه البحار واألار واملياه اجلوفية باملخ      
  .خاصة الرصاص

وقد سجل التلوث البحري املتولد عن األقطاب الصناعية البترولية نسبا عالية، وما جيره             
هذا التلوث على صحة اإلنسان، بسبب الطبقة اليت تشكلها املواد البترولية على سطح املاء ممـا             

ئية ويعطل معظم العمليات احليوية، هذا ما يهدد الثروة الـسمكية           يؤدي إىل اختناق األحياء املا    
  .اليت يتمتع ا الساحل اجلزائري

كما أصبح احلصول على املياه الصاحلة للشرب مبثابة رهانات حملية وعاملية، خاصة يف              
 أو دول العامل الثالث، فهناك عدة أمراض ترتبط بتلوث املياه واليت تسببها اجلراثيم والطفيليـات        

الفريوسات، ولقد شهدت اجلزائر عرب خمتلف مناطق البالد تفاقما هلذه األمراض، فإحـصائيات             
 حالة تيفوئيـد ويف عـام       2805 تشري أن هناك     2000الديوان الوطين اجلزائري لإلحصاء لعام      

  .  ساكن100000 حالة لكل 3218 هناك 2002



                                                                     دور اتمع املدين يف اجلزائر يف حتقيق التنمية املستدامةالثالث                                     الفصل 

 - 122 -

 لتلوث األرض واجلو واهلواء،     تشكل النفايات الصلبة مصدرا آخر    : النفايات الصلبة  -ج
 لتلوث البيئة يف اجلزائر بسبب طبيعتها السمية، باإلضافة إىل          اوتعترب النفايات املرتلية مصدرا هام    

 0.5  تشويهها جلمال املناظر الطبيعية، فاإلحصائيات تشري إىل أن اجلزائري ينتج يوميا ما يعادل             
حيث توجـد يف اجلزائـر      .  اليت ختلفها املصانع   كلغ من النفايات احلضرية، إضافة إىل النفايات      

 طن سنويا من    185000 طن يوميا من النفايات املرتلية و        30000 مفرغة فوضوية تستقبل     3000
النفايات اخلاصة واخلطرة، ومقابل هذه الوضعية ال توجد أي مفرغة مراقبة وال أي مركز للدفن               

من النفايـات   % 2 ال يسترجع إال أقل من       التقين منجز ومسري حسب القواعد التقنية، كما أنه       
   .)1(القابلة للتثمني

كل هذه املشاكل أدت بالدولة إىل التدخل بسرعة للتقليل منها، ومبساعدة منظمـات             
  .اتمع املدين اليت رأت يف تدخلها ضرورية حلل هذه املشاكل

   ستدامةالبيئة وحتقيق التنمية املمسامهة مجعية مبادرة بيئة يف محاية : ثانيا
، قامت بالعديد من النشاطات يف جمـال محايـة البيئـة            1996منذ نشأة اجلمعية عام     

 مستوى جامعة احلاج خلضر بباتنة واملؤسسات التربوية، وتوالت نشاطات           على واحملافظة عليها 
  : عدة تظاهرات أمهها ما يليباجلمعية وتعاقبت إىل غاية يومنا احلايل، فقد قامت 

ادرة بيئة بالتنسيق مع كل من املديرية الفرعية لألنـشطة العلميـة             نظمت مجعية مب   -
الثقافية والرياضية واهلالل األمحر اجلزائري لوالية باتنة، يومان دراسيان حول مكافحة مـرض             

البداية كانت من إكمالية بعلي ومتقن      . 2008السيدا يف بلدية ثنية العابد يف الفاتح من ديسمرب          
باب أين قدمت الفرقة املكونة من أعضاء اجلمعية وأخصائيون نفسانيون،          املدينة وكذا بيت الش   

مسعفني يف اهلالل األمحر اجلزائري، محلة حتسيسية لتالميذ اإلكمالية مشلت تعريـف مـرض               
ة بفتح نقاش ها الثاين قامت مجعية مبادرة بيئ   ويف يوم . السيدا، طرق انتقال العدوى وسبل الوقاية     

ناقشة الرسائل ملعهد الوقاية واألمن الصناعي حبضور طلبة من خمتلـف       حول املوضوع يف قاعة م    
ا املرض الفتاك وضـرورة اختـاذ       ذأقسام جامعة باتنة، هلدف توعية هذه الفئة األكثر عرضة هل         

                                                
يئة اقتصاد الب: "يف امللتقى الوطين الرابع حولورقة حبث قدمت (، "ة والتنمية املستدامة يف اجلزائرإشكالية البيئ "أحسن طيار وعمار شاليب، -)1(

  .28.، ص)2008 نوفمرب 12-11  ، سكيكدة، اجلزائر"وأقره على التنمية املستدامة



                                                                     دور اتمع املدين يف اجلزائر يف حتقيق التنمية املستدامةالثالث                                     الفصل 

 - 123 -

التدابري الوقائية من أجل احلد منه، حيث دعى املشاركون إىل تنظيم أيام دراسـية يف خمتلـف                 
  .  باتنة نظرا ألمهية هذا املوضوع احلساساألحياء اجلامعية يف والية 

 نظمت مجعية مبادرة بيئة بالتنسيق مع كل من املديرية الفرعية لألنـشطة العلميـة               -
 14الثقافية والرياضية، واهلالل األمحر اجلزائري يف اإلقامة اجلامعية مهداوي خدجية بنات يـوم              

اه ودور اإلسعافات األولية يف تقـدمي  ، أمسية حول األمراض املتنقلة عن طريق املي    2009جانفي  
 من خالل برنامج تناول ثالث مداخالت من تقـدمي أطبـاء            ،املساعدات واإلعانات للمرضى  

  .ومكونني ينتمون للهالل األمحر اجلزائري
 من جهة أخرى شاركت مجعية مبادرة بيئة يف الصالون الدويل حاسي مسعود مـن               -

ب محاية البيئة من تنظيم الغرفة التجارية الفرنسية         يف قطب البترول وقط    2009 جانفي   28-31
مرساي، حيث زار وفد من الطلبة خمتلف أروقة الشركات الوطنية وكذا الشركات األجنبيـة              

 أين تلقوا شروحات وتفسريات عـن خمتلـف املنتجـات        ،)فرنسية، بريطانية، روسية وأملانية   (
ء وأخصائيني يف البيئـة واألمـن   املعروضة، كما حضروا عدة حماضرات قدمت من طرف خربا     

التابعة لـشركة   الصناعي، كما استقبل األعضاء من طرف الرئيس املدير العام لوحدة نافتوغاز            
    .)1(هم يف جولة استكشافية داخل الوحدةسونطراك الذي رافق

 لنشاطها الدؤوب شاركت مجعية مبادرة بيئة يف امللتقـى الـدويل حـول    ا استمرار -
، وقد نظم هذا امللتقى من طرف مركز        2009 فيفري   06-05ية يف تيبازة يومي     التغريات املناخ 

   .)2( للدول املطلة على البحر املتوسطالتعاون بني اهلالل األمحر والصليب األمحر
 2009 أفريـل    28-27 قامت مجعية مبادرة بيئة كذلك بتنظيم يومني دراسيني يوم           -

 لوالية باتنة، حتت إشراف     ة الصناعي وقاية وال منحول األمن والصحة يف العمل، داخل معهد األ       
السيد وايل والية باتنة والسيد عميد كلية احلاج خلضر، حبضور خمتصني وخرباء يف اال وقـد                

   :)3(يف هذين اليومني الدراسيني كل مناجلمعية  شاركت
  . معهد الوقاية واألمن الصناعي-

                                                
  .4.، ص2009، ، مارسلبالة الطجم، "أخبار اجلمعيان"النور بوساحة،  -)1(

- Association initiative Environnement, Bilan des activités, 2008.) 2 (  
- Association  initiative Environnement, Bilan des activités, 2005.) 3(  
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  . خمرب البحث يف الوقاية  الصناعية-
  .رية الفرعية للنشاطات الثقافية والعلمية والرياضية لوالية باتنة املدي-
  . مديرية الصحة لوالية باتنة-
  . املفتشية اجلهوية للعمل-
  . الصندوق الوطين للضمان االجتماعي-
  . اهلالل األمحر اجلزائري-

  : ومن خالل هذين اليومني الدراسيني هدفت اجلمعية إىل
  .اجلماعات احمللية فيما خيص الصحة، ظروف العمل والبيئة توعية الطلبة، األساتذة، -
  . عرض الدراسات حول موضوع األيام الدراسية يف معهد األمن الوقاية الصناعي-
 تدريب بعض الطلبة على العمل امليداين فيما خيص الوقاية، األمن، البيئة، عن طريق              -

القانوين والتـشريعي اخلـاص      اإلطار    إشكالية األمن، الوقاية، البيئة،    طرح بعض املواضيع مثل   
 محاية البيئة والتنمية املستدامة، وهـذا   الوطنية حلماية البيئة،    اإلستراتيجية ،، الوقاية، البيئة  باألمن

  .بوجود تغطية إعالمية
، معرضا لطرح موضـوع     28-27كما نظمت اجلمعية على هامش اليومني الدراسيني        

 محاية البيئة على مستوى والية باتنة، ومن أهداف هـذا         البيئة والذي ضم املنظمات املسامهة يف     
  :)1(املعرض ما يلي

  . توعية الزوار وتدريبهم على محاية البيئة-
 فسح اال ملختلف املؤسسات املشاركة لتبادل اآلراء واالضطالع علـى خمتلـف             -

  .األعمال املنجزة
  .شتركة يف املستقبل فسح اال للمؤسسات املشاركة للتعارف وإنشاء مشاريع م-
  . تكوين فكرة املشاركة واالحترام بني املؤسسات واجلمهور-

                                                
- Association  initiative Environnement, Bilan des activités, 2005.) 1(  
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مجعيـة  : وشاركت مجعية مبادرة بيئة يف تنظيم هذا املعرض مجعيات أخرى نذكر منها           
 مجعية آفاق للعلوم السياسية – مجعية ترقية العلوم والتنوع البيولوجي املستدامة        –رعاية الشباب   

 – مجعية بيولوجي، التنوع البيولوجي واالستدامة       – مجعية محاية البيئة     –خر   مجعية الغطاء األ   –
  ...اية البيئة و التنمية املستدامةمجعية مح

 بتنظيم ملتقى علمـي     2009 جوان   4 كما قامت مجعية مبادرة بيئة مؤخرا وبتاريخ         -
صادف للخامس من جوان من وطين حول البيئة والتنمية املستدامة، مبناسبة اليوم العاملي للبيئة، امل       

  .عام، وقد حضر هذا امللتقى كل من الطلبة، األساتذة، واملختصني واخلرباء يف هذا االكل 
   ة احلكومية ومؤسسات القطاع اخلاصعالقة مجعية مبادرة بيئة باألجهز

من خالل إجراء مقابلة مع أعضاء مجعية مبادرة بيئة، والنقاشات اليت أجريت معهـم              
نا وات اجلمعية باألجهزة احلكومية الوطنية والدولية ومؤسسات القطاع اخلاص، أفاد         حول عالق 

مبجموعة من املعلومات تنص على أن للجمعية عالقة بوزارة يئة اإلقليم والبيئة، ومديرية البيئة              
تربية، اللوالية باتنة، املستشفيات، مديرية احلماية املدنية، مديرية احلظرية الوطنية بلزما، مديرية            

 فقـد    أما على مستوى القطاع اخلـاص،      ،املفتشيات الوالئية وغريها من مصاحل القطاع العام      
تعاملت اجلمعية بصفة حمتشمة مع بعض املؤسسات االقتصادية اخلاصة، مثل مصنع اإلمسنـت              

  .بعني توتة، ولكن مل حتظ اجلمعية بالترحيب واملساعدة من قبل املؤسسات اخلاصة
 منظمة األمم املتحـدة     وى الدويل، فقد تعاملت اجلمعية مع      على املست  أما عن عالقاا  

جل حتـسني التوعيـة     أللبيئة، واجلمعية الفرنسية حلماية البيئة، وهي يف اتصاالت مستمرة من           
بالوضع البيئي على مستوى الوطن، وهذا من خالل بعث تقارير حول أنشطة اجلمعية يف جمال               

ني اجلهتني حـول العمـل املقتـرح    تامة، وتلقي الردود من طرف ه   محاية البيئة والتنمية املستد   
  .إلجنازه

  : تقييم دور اجلمعية
 غالبا ما تالقي نشاطات اجلمعية جناحا كبريا نظرا السـتجابتها لكـل األهـداف               -

املرجوة، كوا فضاء لتبادل اآلراء واألفكار واخلربات بني املختصني واخلرباء، وكـذا فرصـة              
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واجلمهور العريض من معرفة حقائق ووضع البيئة يف اجلزائر، وإتاحة الفرصة هلم            لتمكني الطلبة   
  .للمشاركة فيما خيص محاية البيئة

 وما يؤكد جناح نشاطات اجلمعية هو احلضور الكبري لألفراد وبشهادة بعض الطلبـة      -
، 2009 جوان   05-04وأساتذة كلية احلقوق من خالل حضورهم للملتقى األخري املنظم يومي           

كما كان هناك حضور ملموس ملنظمات اتمع املدين الذين حضروا احلوارات حول ضـرورة              
تنميـة تكنولوجيـة، بيئيـة،      : يوفعالة حسب الثالث  ملموسة  ووجوب حتقيق تنمية مستدامة     

  .اجتماعية
  

مت ويف ختام هذا املبحث، ميكن القول أنه مت عرض التعريف جبمعية مبـادرة بيئـة، و               
البيئة وحتقيق التنمية املـستدامة، إال أن      جل محاية   أهم األنشطة اليت قامت ا من        عند أ  الوقوف

هذه األنشطة تنحصر مجيعها يف كوا جمرد نشاطات تربوية حتسيسية بالدرجة األوىل، وبذلك             
فهذه املبادرات تفتقد للفعالية اليت تتمتع ا منظمات اتمع املدين يف الدول املتقدمة، ذلك أا               
ال تؤثر بصفة مباشره أو غري مباشرة على السياسات العامة البيئية، وذلك من خالل إدراج أي                
قضية بيئية على جدول أعمال أجندة احلكومة أو التسبب يف إحداث تغيري إجرائي يف الـربامج                

  .البيئية على املستويني احمللي أو الوطين
  

   تحقيق التنمية املستدامةاملدين لآليات تفعيل دور اتمع : املبحث الثالث
يواجه اتمع املدين العريب عموما، واتمع املـدين يف اجلزائـر خـصوصا مـشاكل         
وحتديات مجة مت ذكرها يف املبحث األول من هذا الفصل، وملعاجلة هذه التحديات مت التطرق يف         

  .وجههذا املبحث إىل كيفية تفعيل دوره من أجل أن يقوم بوظائفه وأدواره على أمت 
   املدين لتحقيق التنمية املستدامةتفعيل اتمع : املطلب األول

هناك جمموعة آليات تعمل على تفعيل الدور الذي يقوم به اتمع املدين بغرض حتقيق              
  :أهدافه، وميكن تلخيص اجلوانب األساسية لتفعيل هذا الدور يف
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  :  اجلانب القانوين-1
يل اتمع املدين وإعطائه الضمانات الالزمة حلركته    هو اإلطار العام للدولة ويسمح بتفع     

  ، وميكن هلذا التفعيل أن ميس عدة )1(ونشاطه حبكم ما يوفره من أدوات لإللزام والضبط والرقابة
  :جوانب منها

قر بالتعددية وتتضمن ممارسة قواعد الدميقراطية واحترام       ت العمل على إجياد دساتري      -  
  .حقوق اإلنسان وصيانتها

التـشريعية،  ( أن تتضمن هذه الدساتري مبدأ الفصل والتوازن بني السلطات الثالث    -  
  ).التنفيذية، القضائية

 صياغة قواعد قانونية واضحة تم بتنظيم تكوينات اتمع املدين وفـق أحكـام              -  
  .الدساتري اليت يتم االستغناء عليها شعبيا

  : اجلانب السياسي-2
ى اتمع املدين حرية التعبري عن مصاحلها وآرائها بطريقـة          اجلانب الذي يوفر لقو    هو

سليمة ومنظمة، وضمن هذا اال السياسي جيب أن تنظم العالقة بني منظمات اتمع املـدين               
  : والدولة يف مبدأين أساسيني

  . حياد الدولة إزاء قوى اتمع املدين املختلفة- 
   .)2( اإلجتماعية كلها من التعبري عن نفسها توفر القنوات الرمسية اليت متكن القوى- 
  : اجلانب االقتصادي-3

ويقصد به إعطاء دور كبري للقطاع اخلاص واملبادرات اليت يقوم ا األفراد، سواء كانوا       
فرادى أو مجاعات تعاونية مستقلة عن الدولة وبعيدا عن تدخلها، ويقتصر دورها على وضـع               

                                                
  .292.، ص)2004مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت (2، طآليات التغيري الدميقراطي يف الوطن العريب ؤاد عبد اهللا،ثناء ف -)1 (
، )2003 (9جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية ، "ترسيخ التعددية يف العامل العريبواقع وآفاق اتمع املدين كآلية لبناء و"صاحل زياين،  -)2 (

  .81.ص
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ة والتدخل يف بعض املشروعات اليت يعجـز عنـها القطـاع          القواعد التنظيمية لألنشطة اخلاص   
   .)1(اخلاص

فقد تبنت العديد من الدول العربية يف العقدين األخريين من القرن املاضي مبدأ االنفتاح        
االقتصادي واخلوصصة، وهذا التوجه إذا ما مت تطبيقه وفق معايري علمية، فإنه سيدعم الـدور                

 ذلك سيساهم يف توفري جمال حلركة هذه املؤسسات         ملدين ألن وم به مؤسسات اتمع ا    الذي تق 
   .)2(والتنظيمات

  : اجلانب الثقايف واإليديولوجي-4
وميكن حصر هذا اجلانب يف ركيزتني هامتني ومها العمل على نشر قـيم املـشاركة               
وتعميق الوالء، وعليه وجب االهتمام باملؤسسات اليت تقوم بترسيخ هذين العنـصرين، ومهـا              

  .سسيت التعليم واإلعالممؤ
تقوم هاتان املؤسستان بوظيفة بالغة األمهيـة يف تعميـق القـيم واآلراء الـسائدة يف                
اتمعات، ومن أمهها إرساء هذه القيم واحترام الرأي اآلخر، والتعبري عن الرأي الشخصي بكل         

  . حرية
الل تعبئة الفرد   كما تقوم مؤسسات التعليم واإلعالم بوظيفة التنشئة االجتماعية من خ         
يـساهم يف    )3(ليؤدي أدواره داخل النسق السياسي واالجتماعي، ويصبح عندئذ مواطنا إجيابيا         

  .حتقيق التنمية تمعه يف مجيع امليادين
إضافة إىل ما سبق ذكره، هناك اعتبارات أخرى تساهم يف تفعيل اتمع املدين للقيـام               

   :)4(بأدواره املختلفة
 االنضمام إىل مؤسسات اتمع املدين على أسـاس الكفـاءات            يفترض أن يكون   - 

  .والشهادات ال على أساس الوراثة

                                                
  .295.ثناء حممد فؤاد، مرجع سابق، ص -)1 (
  .82.، مرجع سابق، ص" ترسيخ التعددية يف العامل العريبواقع وآفاق اتمع املدين كآلية لبناء و"صاحل زياين،  -)2 (
  .83-82. صسابق، صمرجع  ،"ترسيخ التعددية يف العامل العريبواقع وآفاق اتمع املدين كآلية لبناء و"صاحل زياين،  -)3 (
  .8.، ص2004، مارس 70 جملة النبأ، "الوطن العريب منوذجا: تمع املدينآليات بناء مؤسسات ا "ازدهار حممد عيالن، -)4 (
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 قدرته على التكيف مع التطورات البيئية أي االستمرار ومواكبة التغريات وإجـراء             - 
  .التعديالت الالزمة ملنع جتميده

عدد هيئاته ووجود    تعدد املستويات الرأسية واألفقية ملؤسسات اتمع املدين، أي ت         - 
  . فيها، وانتشارها داخل مناطق القطر املوجودة فيهتراتبيةمستويات 
 دفع الطبقات واألفراد األغنياء إىل املسامهة يف دعم مؤسـسات اتمـع املـدين               - 

  .وتوعيتهم بأمهيتها يف دعم التنمية
   قيم وأعراف وتقاليد تستند على قبول اآلخر، وكذا تشجيع ع ضرورة زر- 
   .)1(ملشاركةا
هذه الدورة هي حلقـة متـصلة    :  دورة تفعيل املعرفة داخل منظمات اتمع املدين       - 

يب شق التوظيف   غمكونة من ثالثة عناصر أساسية هي املعرفة فاستيعاا مث توظيفها، فعادة ما ي            
   .)2(عن معظم اتمعات املدنية يف حل املشكالت

ويقصد به تنمية املوارد البـشرية الفكريـة        : كرية االستثمار يف املوارد البشرية الف     - 
والعمل على استمرارية تعليمها وتدريبها، وإدارة املعلومات والوسائط املتعددة الرقميـة الـيت             

مما يسمح ملؤسسات اتمع املدين أن تقوم بأدوارها  ،تستهدف أكرب مسامهة ممكنة للمعلومات
  .على أكمل وجه

  .ألعضاء املنخرطني يف مؤسسات اتمع املدين معاملة متساوية لكافة ا- 
 إنشاء آلية مؤسسية على املستويات احمللية والوطنية والدولية، لتنسيق وتنظيم جهود            - 

 دف التكامل وجعل التنـافس إجيابيـا وملـصلحة    ،اتمع املدين، وتعزيز الثقة والتعاون بينها   
  .ت اإلنسانيةاملستفيد من اخلدمات وعمليات التمويل واملساعدا

 إنشاء شبكات اتصال بني منظمات اتمع املدين العاملة يف جمال مـشترك علـى               - 
املستويني الداخلي واخلارجي، دف بناء القدرات وتبادل اخلربات الالزمة ووضـع أولويـات        

                                                
  .17.، ص)2005 (21منتدى السياسات العامة، "األهلية يف إطار السياسات العامةتفعيل دور اجلمعيات "أماين قنديل،  -)1 (
ورقة حبث قدمت يف املؤمتر الدويل " (بنية التمكينية تمع املعلوماتال: فة ودورها يف إرساء قواعد احلكم الرشيدإدارة املعر"كمال بطوش،  -)2 (

  .381.، ص)2007فريل  أ9-8، سطيف، اجلزائر، 1، ج"احلكم الرشيد واستراتيجيات التغيري يف العامل النامي ":حول
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اتمع على جدول أعمال احلكومة، وإثارة الوعي بالقضايا ذات األمهيـة يف منـو اتمعـات           
   .)1( الدولوتطور

 تشجيع مؤسسات اتمع املدين على إتباع أسلوب التمويل الذايت، بواسطة مشاريع         - 
  .إنتاجية دائمة تؤمن هلا دخال ذاتيا

 العمل على تطوير هياكل منظمات اتمع املدين واألخـذ مببـادئ الدميقراطيـة              - 
  .داخلها

املستقبلي لنشاطات اتمع   اب التصور   ي ألن غ  ، ضرورة اعتماد التخطيط املستقبلي    - 
 يؤدي إىل عدم قدرا على حتقيق أهدافها نتيجة لضعف تعبئة كافيـة للجمهـور               فاملدين سو 

ـ       ،والذي حيتاج إىل وقت طويل لشحنه وإقناعه بطبيعة النشاط         دى  وهو العامل الذي ال يتوفر ل
عل وليس علـى التنبـؤ   ين اليت تبين نشاطها الرئيسي على رد الف      الكثري من منظمات اتمع املد    

   .)2(والتخطيط املستقبلي
ومن بني آليات تفعيل اتمع املدين، ميكن إدراج آلية تفعيل التشابك والشراكة بـني              

  . القطاعات الثالثة
  ع املدين والدولة والقطاع اخلاصآليات تفعيل التشابك بني اتم: املطلب الثاين

عزيز وتوطيد عالقتـه بالدولـة والقطـاع        حىت يتم تعزيز دور اتمع املدين، وجب ت       
اخلاص، هذان األخريان اللذان يعدان طرفان أساسيان إىل جانب اتمع املدين يف حتقيق التنمية              

  : املستدامة للدولة، ومن بني أهم آليات تفعيل العالقة بني الثالوث نذكر
العالقة بني والعمل على األخذ ا، مما يسمح بتحسني : تعزيز مقومات احلوكمة -1

  .القطاعات الثالث، ما يؤدي بدوره إىل حتقيق تنمية ملموسة وفعالة

                                                
اإلحتاد الربملاين العريب ذكرة األمانة العامة لإلحتاد مقدمة يف الدورة السادسة واألربعون لس م" (46مج/4السند"اين العريب، االحتاد الربمل-)1 (

 12-11، اجلزائر، "ملية التنمية وبناء دول املؤسساتإسهام الربملانات العربية يف دعم املنظمات غري احلكومية وتوسيع دورها يف ع: "حول
  ).2005جويلية 

  .64.بق، صحيي وناس، مرجع سا -)2 (
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يشكل االنترنيت اليوم عنصرا مركزيـا يف    :  انتهاج أساليب احلكومة اإللكترونية    -2
جمال للبحوث والدراسـات األكادمييـة       املعلومات، فلقد تطورت من جمرد       البىن التحتية تمع  

  .هور العام، فهي اليوم وسيلة عاملية مهمة لالتصاالتح مرفقا عامليا للجمبلتص
قيت فكرة احلكومة اإللكترونية استحسانا كبريا، ورأت فيهـا العديـد مـن             ولقد ل 

احلكومات فرصة لتجسيد التغري، بربط املواطن مبختلف أجهزة احلكومة، وكذا توطيد العالقـة            
دين، فالتـشابك باعتبـاره شـكال       مع الفاعلني اآلخرين القطاع اخلاص ومؤسسات اتمع امل       

تنظيميا جديدا يقرب الفاعلني، ويرفع مستوى التبادل ويزيد من شفافية األعمال، كل هذا يدفع    
   .)1(باجتاه اعتماد مشروع احلكومة اإللكترونية

جيمع الكثري من الباحثني على أن الدميقراطية هي عملية حتول          : ترسيخ الدميقراطية -3
ل وليست مفهوما جمردا أو جاهزا ميكن استرياده وتطبيقـه داخـل أي         تدرجيي مستمر ومتواص  

جمتمع، كما أا ليست نظاما يولد منذ البداية مكتمال، بل هي عبارة عـن مـشروع وضـع                  
لتحسني وتطوير احلياة االجتماعية، قابل للنقد واملراجعة والتصحيح، وهذا يف حد ذاتـه مـن               

    .  صميم الدميقراطية نفسها
 أا وسيلة لإلصالح وأداة من أجل تغيري األوضاع         كن تعريف الدميقراطية على   وعليه مي 

، تعتمد عليها الـدول لتنظـيم حياـا الـسياسية     وفتح اال أمام احللول من خمتلف اجلهات 
   .)2(واالقتصادية واالجتماعية

ـ              ات وذا ميكن القول أن الدميقراطية تفتح اال أمام كل من القطاع اخلاص وتنظيم
  .اتمع املدين ملشاركة الدولة يف القيام بوظائفها التنموية

اليت حتكم العالقـة بـني املؤسـسات احلكوميـة     : سن القوانني والتشريعات -4
ومؤسسات القطاع اخلاص ومنظمات اتمع املدين، حيث أن كل فاعل يقوم بدوره يف حدود              

  . األدوارمرسومة له، لكن هذا ال مينع من وجود تكامل بني هذه

                                                
احلكم الراشد واستراتيجيات : "ث قدمت يف امللتقى الدويل حولورقة حب" (ومة اإللكترونية من احلكم الراشدموقع احلك"سليمان رحال،  -)1 (

   .87.، ص)2007 أفريل09-08، سطيف، اجلزائر، 1، ج"التغري يف العامل النامي
  .104.مرجع سابق، ص، "كملدميقراطية كأداة لترشيد احلا "الطاهر بلعيور، -)2 (
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م املعلومات بني القطاعـات     س تقا  مبدأ حيث أن :  اعتماد مبدأ تقاسم املعلومات    -5
القطاع األول والقطاع الثاين والقطاع الثالث، من شأنه ترشيد اختاذ القرارات السليمة            : الثالثة

 وحتقيق التغري وحتسني نوعية األداء، إال أنه هناك بعض السلبيات اليت تتجـسد يف الـسلوكات      
البشرية الناجتة عن التقاسم أو التشارك يف املعلومات واملعرفة، املتمثلة يف املخاوف النفسية حول              

، لذا وجب الـتخلص    )1(م لآلخرين ازوال وفقدان املعلومة واخلربة عند تسرب معارفهم وخرب       
 أساس  من هذا السلوك السليب الذي يعيق العالقة بني القطاعات الثالثة خاصة وأن املعلومة هي             

  .عمليات اختاذ القرارات
لتعزيز الثقة املتبادلة حىت تـصبح منظمـات      :  العمل على تشجيع احلوار اإلجيايب     -6

اتمع املدين ومؤسسات القطاع اخلاص أو شبكاا جهازا استشاريا للقضايا اإلمنائية، وميكـن             
  : تعزيز الثقة من خالل

ى تطبيق املعايري نفسها للتعامل مع      وعل ،يزححث احلكومات على عدم التمييز والت      - 
   .)2(مجيع منظمات اتمع املدين ومؤسسات القطاع اخلاص

 إشراك منظمات اتمع املدين ومؤسسات القطاع اخلـاص يف دراسـة وصـياغة              - 
  .السياسات والربامج التنموية

وميـة   زيادة تقدير احلكومة للمجتمع املدين والقطاع اخلاص وتغيري االجتاهات احلك          - 
  .السلبية حنومها وتقليل العوائق اليت تواجههما

 حتويل وظائف ومهام كان يتم إعدادها بواسطة احلكومة إىل منظمات اتمع املدين             - 
وميكن للحكومة أن تتعاقد     والقطاع اخلاص كأحد الوسائل لتضمني ومشاركة هذين القطاعني،       

  .معهما على أداء بعض هذه الوظائف
املؤسسات احلكومية لألفكار والقضايا وطلبات اإلصالح اليت ختـدم          زيادة تقدير    - 

ذات (قضايا وسياسات وبرامج التنمية، وميكن أن يتم ذلك من خالل بناء قنوات اتصال متبادلة         
  .بني القطاعات الثالثة) اجتاهني

                                                
   .384.كمال بطوش، مرجع سابق، ص -)1 (
  .االحتاد الربملاين العريب، مرجع سابق -)2 (
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وجعل وسائل اإلعالم تغطي كل جوانب احلياة       :  تشجيع ومحاية احلرية اإلعالمية    -7
  .عل امليدان اإلعالمي أكثر دميقراطيةوهذا جل

 تسهم يف حتجـيم الـصراعات       ،تعكس ثقافة سياسية واعية   : ةي إجياد منظومة قيم   -8
املختلفة احملتملة بني كل من القطاعات الثالثة وحتد من استخدام العنف يف ظل عالقة تنافـسية                

   .)1(سليمة غري صراعية
طرق واألساليب واآلليات اليت مـن املمكـن        ذا ميكن القول انه مت الطرق إىل أهم ال        

إتباعها من قبل تنظيمات اتمع املدين لتفعيل أدائها ونشاطها كشروط أحيانا وتوصيات أحيانا             
أخرى، وهي أيضا جمموعة من اآلليات اليت جيب على احلكومات أن تأخذ ا للتغيري، واليت من                

عات األخرى جنبا إىل جنب يف سبيل حتقيـق         واجبها أن تعمل على حتقيقيها بالتعاون مع القطا       
  . التنمية املستدامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .368.ياسني بوجردة، مرجع سابق، ص -)1 (
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  :خالصة
 مثل الدول العربية إىل ختصيص مبالغ  السنوات األخرية، مثلها يفاجلزائر لقد بادرت 

اال البيئي معتمدة  السيما يفدامة يف معظم ااالت احليوية والتنمية املست معتربة لدعم وجتسيد
راقبة النشاطات املسببة للتلوث م ،متخصصوضع إطار قانوين صارم و :ث وسائل هيعلى ثال

ملراقبة نشاطاا،  حبماية البيئة تدفع املؤسسات ، وضع رسوم خاصةالدولية إخضاعها للمعايريو
لكنها مل تعط أمهية للدور الذي ميكن أن تقوم به تنظيمات اتمع املدين يف هذا اال، ألن 

ملستدامة عملية وجمموعة سياسات تضعها الدولة ولن تكون أكثر فعالية إال إذا شاركت التنمية ا
وضمن هذا السياق جيب على الدولة أن  اتمع املدين والقطاع اخلاص،: فيها فواعل أخرى

تدرك أمهية هذه الفواعل وأن تنظر إليها كشريك هلا يف إدارة شؤوا بصفة عامة، ذلك أن 
 القطاعات األخرى تعترب وسيلة للحد من املشاكل وذلك من خالل العمل شراكة الدولة مع

اجلماعي وتقاسم املعلومات واألعباء، وكذا أن تعمل الدولة على إزالة مجيع الصعوبات 
  .والعراقيل اليت تواجه هذه الفواعل يف ممارستها ألنشطتها

ع املـدين ومؤسـسات      لذا وجب على الدولة اجلزائرية االهتمام أكثر مبنظمات اتم        
القطاع اخلاص اليت من شأا أن تعطي اإلضافة الالزمة لسري العملية التنموية، وذلك من خالل               

  . فتح اال أمامها
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 يكتسي أمهية بالغة، اجتمعـت مـن    ، والتنمية املستدامة  اتمع املدين موضوع   إن
 إضافة إىل خمتلف تنظيمات اتمع املدين سـواء         أجله خمتلف الدول واحلكومات يف العامل     

كان حملي أو عاملي، و شاركتهم يف ذلك مؤسسات القطاع اخلاص، من أجل مـضاعفة               
املوارد وزيادة فعالية التأثري يف السياسة العامة، من خالل إرساء قواعد معلومات والقيـام              

ستقبلي للتحوالت اتمعية   وتصورات تنموية واستشراف م   بربامج تقابل احلاجات احمللية،     
 أجل ضمان مواكبة العمل املدين وأهدافه وآلياته وبشكل يتماشى مـع روح العـصر               نم

السياسية، ومعاجلة موضـوعات  -وجيعله عنصرا فاعال يف املسامهة يف التغيريات االجتماعية       
  . العاملوقضايا حقوق اإلنسان، املرأة، الطفل، الشباب، الصحة والبيئة وقضايا التنمية يف

وقد اعتمدت اجلزائر يف سبيل حتقيق التنمية املـستدامة جمموعـة مـن اآلليـات         
واألدوات، واقترحت جمموعة من احللول، تراوحت بني اهليئات الرمسيـة، مـن خـالل              
الوكاالت واالس واهليئات اليت تعىن مبجاالت التنمية املستدامة، من حيث طرحها كورقة         

لما تعلق األمر مبوضوع التنمية أو إقامة وتشييد املشاريع أو من         مهمة يستوجب إدراجها ك   
خالل حتسيس اهليئات األهلية وفئات اتمع املدين، بضرورة التفكري يف املستقبل واحترام            

  .حقوق األجيال الالحقة
لكن فقدان التخطيط املستوعب أين تتجند النشاطات االجتماعيـة واالقتـصادية            

 ألن عملية التطور االجتماعي وقضايا التنمية جزء ال يتجزأ منها، ال            والفكرية كافة، ذلك  
  .تتحقق إال بعون منسجم متكافئ بني سائر اجلهود االجتماعية واالقتصادية والثقافية

      
وعليه فإن اإلجابة عن إشكالية الدراسة هي أن هناك الكثري من تنظيمات اتمـع             

تلفة يف جمال التنمية املستدامة لكنها تقف عنـد حـدود           املدين يف اجلزائر تقوم بأدوار خم     
ضيقة، فعادة ما يكون نشاطها حمصورا يف مناذج ضيقة وأعمـال شـكلية ال تـصل إىل                 
مستوى الفعالية والكفاءة اليت تتمتع ا اتمعات املدنية يف الدول املتقدمة وذلك يرجـع              

  : إىل



                                   خامتة                                                                                           

 - 138 -

تمع املدين للمشاركة يف صنع وتنفيذ      عدم فسح اال من قبل الدولة أمام تنظيمات ا         -
السياسات العامة، وبدال من دعمها ومساندا، تضع العديد من العراقيل املؤسـسية            

  .-اليت مت تناوهلا سابقا-والقانونية والسياسية 
سيطرة النظام احلاكم على تنظيمات اتمع املدين وإخضاعها خلدمة مصاحله، ومراقبة            -

أعماهلا وذلك من خالل عدة أساليب كالدعم املـايل، عـدم           نشاطاا والتحكم يف    
علها تنحصر يف تظاهرات    يؤدي إىل عرقلة النشاطات وجي    منحها مقرات، األمر الذي     

لذلك، ومن أجل أن تقوم تنظيمات اتمع املدين بدور أساسي فعـال يف             . مناسبتية
 .دولةحتقيق التنمية املستدامة وجب أن تتمتع باستقاللية تامة عن ال

الفشل يف إرساء دعائم منظومة احلوكمة، اليت تعترب الوسيلة واهلدف يف الوقت نفـسه    -
ألن الرشادة وحسن القيادة والعمل بالعلم يف إطار ثقافة احترام اآلخر ضمن حكـم              
سيادة القانون اليت إن اعتمدت كان النجاح حليف كل األعمال الرامية إىل حتقيـق              

 . جلزائرتنمية شاملة ومستدامة يف ا
 الشاملة للتنمية البشرية واتمعيـة علـى املـستوى          ةغياب النظرة التكاملية والرؤي    -

االجتماعي والسياسي واالقتصادي، كذلك ضعف التنسيق والتعاون وتبادل اخلربات         
واملعلومات بني تنظيمات اتمع املدين الوطنية واإلقليمية والدولية، وأيـضا عمـق            

 .لتطبيق وهو عامل آخر مؤدي إىل تعطيل دور اتمع املدينالفجوة بني النظرية وا
 نقص املساعدات خاصة من طرف مؤسسات القطاع اخلاص، وهذا ما يؤثر سـلبا              -

 .على أعمال تنظيمات اتمع املدين
وفيما يلي سيتم تقدمي جمموعة من التوصيات اليت من شأا أن متكـن تنظيمـات                     

ر أساسي وفعال يف حتقيق التنمية املستدامة يف الـدول بـصفة         بدو ماتمع املدين من القيا   
  :عامة واجلزائر بصفة خاصة

اعتماد منظمات اتمع املدين شريكا مع احلكومة يف الربجمـة والتخطـيط والتنفيـذ        -
والتقومي وإجياد آلية تنفيذية هلذه الشراكة، واالعتراف بالدور التنموي ملنظمات اتمع 

كومة، ووضع األسس السليمة لبناء الشراكة، عرب تـوفري املنـاخ           املدين من قبل احل   
  .السياسي والتشريعي الذي يسهل على منظمات اتمع املدين القيام بدورها
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التأكيد على أن تكون العالقات املتبادلة بني أجهزة اتمع املدين واملؤسسات املاحنـة              -
 من التساوي والنديـة، دون    قائمة على التنسيق املشترك وعالقة مشاركة على أساس       

طغيان مؤسسات الدولة املاحنة على تنظيمات اتمع املدين، والعمل على اجناز قانون            
جديد بالتعاون مع منظمات اتمع املدين يعزز من دور اجلمعيات ومن اسـتقالليتها             

 .ومن حرية التنظيم وحرية الرأي وحرية التعبري
قطاع اخلاص واتمع املدين يف إطـار شـراكة   عقد اجتماعي جديد بني احلكومة وال      -

ثالثية، من أجل تعبئة أفضل لقدرات اتمع، وإدارة أكثر رشادة لشؤون احلكم عن             
طريق صياغة سياسات متكن الربط بني النمو االقتصادي من جهة والتنمية االجتماعية        

استمراريتها من جهة ثانية، وإدارة ذكية هلذه السياسات من أجل دعم هذه الروابط و            
 . مستدامةةيف سيبل تنمي

دمقرطة التنمية اليت تقوم على إشراك خمتلف القوى والفئات االجتماعية وضمنها بىن              -
اتمع املدين يف حتديد السياسات واخليارات االقتصادية واالجتماعيـة والبـشرية،           

 تعترب هـذه    ولتحقيق ذلك علينا التعاون مع العامل العريب وذلك ببناء شراكة عربية إذ           
الشراكة ضرورية الستمرارية التعاون والتنسيق من أجل العمل على حتقيـق التنميـة       

 . املستدامة وتطوير اتمع املدين وحتقيق العدالة االجتماعية واحترام حقوق اإلنسان
تزويد تنظيمات اتمع املدين باملعومات ويئة املناخ لدور أكثر فعالية هلا يف عملـها               -

 .    التنموي
تكوين رؤية شاملة وحمفزة لرؤية ملا بعد عشرين أو ثالثني سنة، وتصميم حمكم لبلوغ               -

هذه الرؤية على مراحل، وليس جمرد قائمة من املشاريع والتوجهـات العامـة الـيت        
 .سرعان ما نتخلى عنها أو نعجز عن تنفيذها
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